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İnkişaf 
Başlayor mu? Yeni Kontenian Listesi 

Buhran üç yqıru bitirdi, aon 
riiıılerde dördüne pdi. Once 
herkese müphem selen buhranı 
tinıdi maddi olarak biaaetmeyen 
kalmaıruthr. lkboat hakkmda en 
uzaktan malUnıab olanlar bile, 
bu ikhaat mevzuunu en yakından 
tetkike vesile bulmuılarclır. Buh
ran günün meaeluidir ve onun 
bibnek üzere bulunduğu haldım
daki fikirler hayati bir alaka u
Yandmnaktadır. 

Bu ı ikirler aon zamanda adı:
lafb. Geçende bir Alman nazm 
huhraom aonu ve inkipfln bat
langıcı geldiğini beyan ediyordu. 
Ondan evvel de Amerika ikbsat 
Jcflerinden bazdarlDID buna ben
zer sözleri vardı. Acaba bu iddia
lar neye istinat ediyor. Amerika 
ve Almanya gibi memleketJerde 
bOyle ikhsat tahavvüllerini ad.m 
adını takibe imkan vardır. Muay- ı 
)en iktıaat müt'ireleri 't'e muay- 1 
Yen iktısat miyarları aayesinde o 
bıenıleketlerin buhrandan inkişafa 
leçmekte olduklarmı teabit kabil 
olabilmektedir. 

Bu hususta en eaaalı mesnet, 
e;ya fiatının kıymet kesbcl.meıİ· 
dir. f:.tya fiab, önce ham v'? son
r,. mamul etya fiatı, yükaelıneğe 
batladı mı, iftira k .?.biliyetlerinin 
•rtbğını, stokların azaldığını, te- / 
l•bbüıün artacağını anlamak müm-
h ündür. Bugün öyle bir ..-:u:iyet 1 

vardır. Esaalı ham maddelerde 
hi•aedilir bir artıt ıöze çarpıyor. 
\funtazam iıtatiıtiklerden anla
f.'iıyor ki, bir hayli ham madde 
fi•tr, son ıukut noktaaından kur
~ı·.lmuşlar, yükleımeğe meylebnİf· 
•o.dir, Bunlar araamda deri, mı
•ır, kavuçuk, bakır, kurtun, ka
;•y, pamuk zikredilmeğe değer. 
.Qu ve bunlar gibi bir hayli ham 
"1ac!de fiabrun arbfı, buhnmı 
datbeleyen ilk ehemiyetli miiea
ıirdir. 

ikinci esaslı mesnet, para iti
ınadımn artmaaıdır. Garpten bat
la)an ve yavaf yavaı mübadele
~., giren memleketleri kaplamak 
l.teyeu bir yeni itimat havası, 
~ııbranı darbeleyen ikinci ehem
ıııiyetli amildir. Son zamanda para 
İtiınadı, sermaye pazanna yani 
"•bam ve tahvilat piyaaaama ka
dar intikal etmittir. Beynelmilel 
lennaye pazarmda bat tutan ea
ham ve tahvilat hiaaedilir derece
de kıymet kesbetmittir 

Kontenjan-listesi pa
zartesi neşredilecek 
Liste ve kararname Heyeti 
vekilede görüşülmek üzredir 

GümrükJerde tedbirler 
ANKARA, ı1 (Milliyet) -

Yeni kontenjan kararnamesi .. 
nin esaılarile bu kararnameye 
bağlı Hatalara ait haz1rlıklar ik 
mal edilmek üzeredir. 

Listalar üç aylık olacakbr. 
Karamame ve liıtalar pazar sü 
nü Heyeti Vekilede müzakere 
edilecek ve pazarteıi neıredile 
cektir. 

Gümrüklere gelip te içeriye 
girmeıi kontenjana tabi tutu• 
!'an akar, kokar bozulur, kolay 
!ıkla ziyaa uğrar maddelerin 
kontenjanıızlık yüzünden za .. 
rardan korunm1tıı için gümrük .. 
lerc:e yeni tedbir düıünülmek
tedir. 

Bu tedbir teahit edildikten 

sonra ilin olunacaktır. ,,. 
Gümrük komisyoncuları 

Gümrük komiıiyonculan hak 
kmdaki kanunun aradıiı evsaf 
ta komisyoncu bulununcaya 
kadar kızddizede komiayoucu
luk yapacaklardan kanundaki 
evsafın aramlınama11 Heyeti 
Vekil ece kararlatbnlırutbr. 

Menşe şehadetnameleri 
Mülca ihracat komiıyonlan 

tarafından verilmit olan menıe 
aahadetnamelerinin tekrar taı
dike tabi olup oh,adıkları la
tanbul Ticaret Oda11 tarafm
dan aorulmuıtur. Meaeleyi 
Gümrük Vekaleti tetkik etmek 
t>edir. 

Devlet Şurası kararını 
verdi ve bildirdi 

• 
• 
Istanbullular Belediyeye mil_ 
yonlarca lira borçlu çıkıyor 

Her yapılan yolun yarı parasını halk 
verecek - "Müceddet,, in manası ne? 

bir mecliaininkini reddetmiıtir. 
Şimdiki halde latanbul halkı be
lediyeye dehtetli borçlu bulun
maktadır. Çünkü Şurayı devletin 
müceddeten intaat'tan çıkardığı 
mana §udur: İater ham toprak ü
zerine yeni bir yol açılarak kaldı 
rnn llö,enıin, iıtene mevcut bir 
yolun kaldırımları ıökülerek her 
hangi neviden olursa olaun yeni
den kaldmm dö,enain, bu intaat 
müceddettir ve yan para11 halk
tan alınır . 

Şimdi, Belediye icra makaım 
latanbul halkının zaranna olarak 
bu karardan çok memnundur. 

Kanun da mart 1340 tarihin-
Bu bahisteki davayı kazanan den ib'baren mut~~er oldufun-

Belediye Reiıri dan, bu seneden ıbharen tefıirin 

Nihayet, cihan ticareti vard.r. 
8u da bazı sahalarda, görülebi
lir aurette tagayyürler söater
"1ektedir. Elbette, cihan ticaret 
lıac:minin buhrandan evvelki 
1928 aeneıi hacmine gelmeıi iç.ia 
lı.ıyti tart ister. Fakat aon zaman
da bu iktıaat lut'aımda sörülen 
lagayyürler, buhran hakkında 
llikbin fikirler peyda etmeğe ya
.. ..._ktadır. Ticaret müvazeneleri 
~ açık olan lnailtere (2 milyar 
.,. Ürk liraaı), Fransa (1 milyar 
•iirk lirası), Hollanda (200 miJ. 
:v.,,, Türk liraaı) ba~ta ,,. ltalya, 
la.eç eibi memleket1er arkada ol
~k _üzere bir hayli memleketin 
:""ret müvazeneleri menfilikten 
ltaybetmiılerdir. Kaybedif dere
teai, bazı memleketler için hatta, 
)._.., yarıyadır. 

lıte, k11aca izah olunan ıu mü
°"İt iktısat tahavvüllerinden dola
)ıdır ki, buhrarun bitmek Üzere 
~Ulunduğu hakkında fikirler ve 
~ııaatler ileri ıürülmektedir. lk
-.t kadar hayale müaait olma
Y-., beteri faaliyet aahaaı yoktur. 
~Yri ve tekamülü rakam ve müt'
ıt.ıden batka bir §eyle takip edile
ltıe:ven bu faaliyet sahaamda her 
<>lıap biteni toplu halde bir araya 
f:tirmek ve bundan neticeler ÇI· 

Muhiddin Bey hududu dahilinde yapılan bütün 
yolların yarı parası lstanbul hal-

Miiceddeten inıa edilen yolla- ı kmdan alınacaktır. Belediye der
rm yan masrafının Belediye kanu hal yolar ıubesine emir vererek 
nunun 41 inci maddeai mucibince hu tarihten itibaren yapılan yol· 
halktan alınma11 Iİlzlln geliyor. lann liateainin çıkarblmaamı iate
Fakat Belediye mücceddeten inta miftir. Yollar tuheai 15 ırüne ka
edilen yol tabirinin hanıri ve ne dar hu liıteyi hazırlıyacak ve 
tekildeki yollara tetmil edileceği· makama verecektir. Liste muci
ni keıtirememiı, tehir mecliıi ile bince derhal tahıilata baılana• 
makam araımda noktayı nazar c:aktır. Yapılan tahminlere göre 
ihtilafı çrkmıfb. Mesele nihayet Belediye bu tarihten timdiye ka
Devlet ıuraaırun tefairile halledil- dar S milyon liralık yol yaptır
mi§tir. Şurayı devlet makamın tnıftır. Kat'i rakamlar lenüz çı-
noktayı nazanm kabul etmit, t"- (Devamı 6 mcı sahifede) / 

tmak imkanları vard.r. Şimdi!" !<adar, buhranm aonu ıelmit 
.,._" inkitaf baılamlfbr gibi beya
..,:t..:.itiliyoraa, hunlar, bu gibi 
~ tlere dayaruym'. Fakat iNi 
~taki hükümlerde tam iaahet 
ı_ için, denebilir ki, rakam
ı..~_."• müt'ireler daha bir müddet 
.~ edilmelidir. Geçmitte miali 
~l'iilmeyen böyle muazzam bir 
lı baadi vakıarun menfiden müa
~- kat'iyyetJe intikal ettiğini 
t., •Yetle ifade edebilmek için 
lir. r1111ut mevkiini terketmemek 

llza eder. 
Müderria 

Nizamettin ALI 

l'ashih ve tavzih 
ı., Dün Üsküdar tramvayları bak
ıi;ı.da. nqre~tiğimiz batma.kalede 
<>I etın açıgı aenede 60 hm lira 
ı.~ee.fi yerde zuhulen ayda 60 

lıra yazılmıttır. 
t., J avzihe muhtaç diğer bir nok-

a tudur: 
di ~lediyenin Şirkete ver
d~ a~tı yüz doksan bet bin )İra
de Yu.z dokaan bet bin lira11 
ı~'lrredılcn tesisat mukabili değil, 
'-l'f lalın itler bir hale ifrağı için 
"ı1ı ed~':" paradır. Bu paraların 
di kabıtınde Belediye hiaae sene-

•lınııtır." 

--

Mü/ıFndis mekteblnl11 45 inci yıldönümü nıllnase
betile dün nıeklepte teMs edilen sergi arılmıştır. 
Dün sergiyi fist' talebesi, muallimler ve birçok zevat 
ziyaret etmiştir. Resmimiz sergiden bir intibadır. 

1 Fon Papen 
istifa etti 

Reisicümhur ·kabi
nenin istifaname

sini kabul etmittir 

1 Şirketten 
Vazgeçtiler 

Kahve ve çay ta
cirleri karar

larından döndüler 
BERLIN, 17 A.A. - "Mü.ta

celdir''. Mareıal Hindenbourg sa
at 18,30 da Von Papen kabinesi
nin müıterek utiloanı kabul et
miftir. • 

1lrtısat Vekaleti lıtanbul kahve, 
teker ve çay tacirlerinin aralarm 
da bir tirket yaptıktan taktirde 
serbest ithalat ıuretile gümrükler 
deki mallarını ithal edebilecekle
rini hildirmitti. Yalnız Vekalet hu 
ithalata mukabil muvazaaıız ay
ni kıymette Türk malı ihracını 
da tart olarak koymakta idi. 

BERLIN , 17. A.A. - M. Von 
Papen, bugün öğleden sonra İmpera 
torluk kabinesinin mütterek iatifaaı 
m, cümhur reisine takdim edecek
tir. 

Bunun üzerine şehrimiz teker, 
kahve ve çay tacirleri iki içtima 
yapmıtlar ve eaas itibarile bir tir
ket tqkilini de kabul etmiflerdi. 
Halbuki dün vaziyet birden bire 
değifmiıtir, Tacirlerin dün yeni 
bir içtima yaparak vaziyetin kat' 
i teklini alma11 beklenirken, dün 
Üç zümre de ayn ayn ve hepsi
nin imzalannı tatıyan üç iatida 
ile Ticaret müdürlüğüne müraca• 
at edilmittir. Bunda tacirler ıriim• 
rükteki malların ithaline bir de
faya mahıua olarak müaaade edil 
melİnİ temenni eylemekte ve bun 
dan aonra bir tirket yapdmaaı İm· 
kanı olabileceğini öne ıiirmekte
dirler • 

Fırkalar anlaşmıyor 

BERLIN, 17.A.A. - Havaı ajan.-
11 muhabirinden: Rayiıtağda yalnız 
11 iza11 bulunan halkçı flrka11, müı 
teana olmak üzre bütün fırkalar M. 
V on Papen'in temerküz teşebbüıle
rini telakki etmemiı sibi davraımt
lard.r. 

Naziler hükumetinin davetine bi
le icabet etrnemiıler, yalnı" katolik
ler kabinenin uıulleri değiımedikçe 
temerküze iıtirak edemiyeceklerini 
İIİın ebnişlerdir. 

Mamafih bu ıebepl.rden dolayi 
batvekilin cesareti lıanlm11 değildir. 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Keriman Ece 
Ve Merih! 

---.- -

Dünya güzeli nasıl 
kartılandı? 

lzmir muhabirimiz yazıyorı 
Keriman Ece bugün aabah saat 
aekizde lzmir limaruna eiren iz
mir vapurunda matbuat, sporcu
lar ve tehrimiz kadınlan naımna 
bir grup tarafından huıuai motör
Je iatikbal <'dildi • . 

lzmir vapuru kalabalık değil-
di. lıtikb .. le gelenleri kraliçe mer 
diven batında kar§Jladı. Keriman 
hanım, arkaımda açık lacivert gü 
zel biçim b ir manto, aiyah çorap 
ve iskarpin, batında keza lacivert 
bere vardı. Babası Halis Beyle ak 

Keriman Ecegl karşıla
yanlardan Jıüçllk Merih 

rabaımdan genç bir harum da be
raberdi. Derhal fotoğraf objektif 
)eri İfledi. Reaimler almclı, buket 
ler verildi. Bilahara yukan kata 
çıkıldı. Burada da yirmiyi müte
caviz reıim almdı, eller 11kıldı. 
Keriman Hanım,alıtkm ve mihani 
ki bir hareketle her eli tebeaaüm 
ederek 11kıyordu. Maamafi biraz 
yorgun eibiydi. lzmir Palaa aahi
bi Ahmet Beyin oğlu küçük Ha
lük: "Hoı celdiniz" dedi. Tüccar 
dan bir zabn küçük ya"1'1UU Me-

( DevalDl 6 ıncı sahiledt!) 

Fırkagrupu 
Toplandı 
ANKARA, 17. (Milliyet) - Bu

aün Mecliı içtimaından aonra f1r
ka grupu toplanmııtır. 

Meclis müzakeratı 
ANKARA, 17. A.A. - Büyük 

Millet Meclisi bucün Reiı Vekili Re 
fet Beyin riyasetinde toplanıruı ve 
Samıun Meb'usu Aziz Hızır Beyin 
iıtifııaı okunmuıtur. 

Tacirlerin bu müracaatlan lk
bsat vekaletine bildirilmittir. 

Boğazlar 
Raporu 

Kanunusanide 
Cenevreye 

gönderilecek •• 
Beynelmilel Boğazlar komiayo 

nu, evvelki gün haftr • ~• · i r t i-?'l" amı 

alı.<ebnittir. Ko
misyon, 932 se
nesine ait rapo
runu Cemiyeti 
Akvama gönder
mek üzere hazır
lamak için lizmı 
gelen malUnıatı 
cem ve taanife 
batlamıthr. Ha· 
zırlanacak ra
por kinunuaani İ· 
çinde Cenevre'ye 
gönderilecektir. 

Komiayonun bu ~ ırn .ra ! 
seneki raporunda VASIF PŞ. 
Boğazlara ait muamelatta deği
,iklik olmadığı için fevkalade ma 
biyeli haiz herhangi bir meaele 
mevzuu babsolmıyacağı anlaııl
maktadır. 

Fırhna 
Şiddetli! 

Vapurlar Kavaktan 
çıkamayorlar 

Karadenizdeki fırt.na bütün ıid
detile devam ebnektedir. Gelen ma· 
IUnıata söre, vapurlardan ancak bir 
kaçı mütkülatJa yollanna devam e
debilmektedirler. Fırbnanın pdde
tinden limanlarda da barnnnak müı 
kül ve tehlikeli bir hal olmuıtur. 

Dün büyük bir müıkülatla iki va 
par Boğaza sirebilmiılerdir. Bura
dan haraket edecek vapurlardan ek
aeriıi haraketJerini tehir etmektedir
ler. Y ollanna devam edecek vapur
lar Kavakta havanın aühunet bulma 
•nu beklemektedirler. 

Yağmur ve kar 
Meteoroloji müeaıesesinin verdi

ği malUnıata nazaran, evvelki ırün 
Halkalı, Çanakkale birer, Antalyaya 
8 milimetre yağmur Erzurum ve 
karaa birer milimetre kar yağımıtır. 

Siyasi 
Müsteşarlıklar 

Bundan aonra Aydın meb'uıu Fuat 
Şahin Beyin ziraat encümeninden iı 
tifasr okunarak mumaylehin yerine 
dlğer bir aza intihabı yapılmıt ve 
Huluıi Bey (Sinop) seçilmittir. 

Şimdilik üç müste
farlık teşkil ediliyor 

Mecliı cumartesi günü toplanacak 
tır. 

• 
Meb'us namzetleri 

arasında 
ANKARA, 17. (Milliyet) - Sa

bık tütün inhia.arı müdürü umumisi 
Behçet B İn münhal mebuı namzet 
leri arasında bulunacaiı söyleniyor. 

ANKARA, ı 7 - Bazı Avrupa 
memleketlerinde olduğu gibi biz
de de ıiyuai müste~arlıklar ihda11 
fikri son zamanlarda yeniden can 
larunql:,. Bu müste~arlar Büyiik 
J\ı'li_ JJct Mecliıi izu&ı .:ıı.ra:\.rdan se... 
çilecekler ve kabineye d>h•' cıla
cakh.rdır. 

Şımdilik tecrübe olarak bu u
sulün Baıvek&lette, ,_.ariciye ve 1 
lktıaat Vekaletlerinde tatbiki 
muhtemeldir 

Sürt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Nqriyat ve Yazı Müdüril 
ETEM iZZET 

Oacak ır.c 
1 Şehir meclisinde dün 

de fırtı_.a koptu! 
Mezbaha asri denmesine rağ_ 
men en geri müessese midir? 

Belediye varidatı tehlikeli bir noksanlık 
mı arzediyor? Kimler ne söylediler? 

1: Salim Pş. N. Münşi B. 

lıtanbul f"hİr mecliai dün öğle 
den aonra umumi reia Sadettin 
Ferit Beyin riyasetinde toplanclı. 

Divan kitahetinde Etem izzet 
ve Sadi Beyler bulunuyorlardı. 
Eıki zabit hulaaaaı okunup kabul 
edildikten aonra müzakerat ruz
nameaine ceçildi. 93ı aeneai büı. 
çeai varidat heaabı ltat'iai hak
kındaki daimi encümen raporu 
okundu. Raporda varidabn azal
dığı, tahmin edilen varidatla haaı 
lat araımda mühim, bir fark oldu
fu zikrediliyordu. 

Tehlike var mı? 
Mehmet Ali Bey, söz alarak: 
- Rapor çok mühimdir. Bunu 

bir tehlike i,areti olarak telakki 
edebiliriz. Eğer firenleri sıkmaya 
cak olurıak uçuruma yuvarlan
mak muhakkakt.r.'' 

Mehmet Ali Bey, mazbatada 
reiıin imzaıı bulunınamaıına da 
İIİferek fU aözleri aöyledi: 

- Şek!., ait bir noktayı daha 
arz etmek İsterim. Geçen aefer, 
mazbatalardaki imza noksanları-

na temas etmiıtim. 
Bu sefer de .encümen mazbata

sında reisin İmzası olmadığını gö
rüyoriiz. 

Kulis ara.~ıı. 
Belediyemizin idare reialeri her 

ned<.nae sahnede kendilerini göa
termekten çekiniyorlar ve daima 
Kuli& arasını tercih ediyorlar. Da
imi encümenin itaret ettiği tehli
ke meydandad.r. Varidatta vu· 
kua &elen tenezzülün bir kısmın.in 
kanuni ıebeplerden ileri geldiği
ni kabul etsek de bir kıamının ih· 
mal yüzünden ileri eeldiği mu-

Dün tenkitlere cevap veren Belediye 
Reis Muavini 
Nuri Bey 

hakkaktır. Bunlann hepai bir a
raya aelince ortaya milyonlar sı
lu:ııor Varidatta tahmiuin fevkin· 

. (Devamı 6 mcı sahifede) 

4,000 borçlunun evi 
satılığa mı çıkarıldı? 

Bu bahis nereden çıkh, Emni. 
yet sandığı müdürü ne diyor? 

Dünkü gazetelerden biriıi yeni 
icra kanununu mevzulıoıhsederek 
Emniyet aandığının 4000 parça em· 
lü:i oatılınak üzere icraya tevdi etti
ğini yazmııtır. 

Bu cazeteye nazaran em.niyet san
dığı eskiden vadeıi biten borçlulara 
üç ay mühlet veriyormuı, timdi ye
ni icra kanunu bu mühleti kaldır
DUf, binaen aleyh borçluya vadesi 
bitince mühlet verilenıezmiı. Eneli 
hatırlatalım ki yeni icra kanunu Em 
niyet sandığmdan yalmz mal sat
mak hakkını kaldırmıı, mühlet ver
mek hakkım kaldınnamııtır. 

Denildiği ıribi 4000 parçada aatd
mak üzere icraya derhal verilecek 
deiildir. Ba havadiı hlıttan qaİil 
yanl.qtır. Bu yanltflan fÖyle bir 11-
rayla taahih etmek kabildir: 

ı - Emniyet aandığmm 7 bin lıa 
dar ipotekli muamelesi vardır ve aan 
ddı: bu ipotekler mukabilinde 800 
bin küıur lira ikraz etmiıtir. 
2- Bu yedi bin parça İpotekli 

muameleden ancalı: 1200 parçaımm 
vadesi gelmiıtir. 4000 ile ı200 an
ımda 2800 ırilıi mütbiı bir rakam 

farlo vardır. 
3 - Vadesi biten emlak derhal 

aablmak üzere icraya verilmemekte
dir. Emniyet aandıiı vadesi bitenle
re bir mektup ile ıs rünliik bir müll 
let vermekte, bu ıs sün içinde -
mele tecdit edilmezse İcraya müra
caat edeceğini bildirmektedir. 

4 - Borçlu ıs gün zarfında mü
racaat edemezae ıs günde idareten 
beklenilmekte bu ıuretle mühlet bir 
aya çıkmaktadır. 

S - Emniyet aandıjl ba lıir ayua 
hitamında sene borç ödenmemiııe ic 
raya müracaat etmektedir. 

6 - icra daireıi derhal bu mallan 
oabhfa çdı:armamakta, ora11 da borç 
luya borcunu ödemesi için aynca bir 
buçuk ayldı: bir nıüblet vamıektedir. 

7 - Bu ıuretle mühlet 2 buçuk 
ay olmaktadır ki eaki mühletle yeni 
mühlet araaında 1 S ııünJük bir fark 
vardır, sörülüyor ki denildiği sibi 3 
ayhk müddet tamamen ortadan kal
dırtlıruı deii!dir. 

8 - icra daireıi malı oatmııidıkça 
hiç bir masraf almamaktadır. Borçlu 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Galatasaray mezunları dün kulüplerini açtılar. 

Reamlmlz oradan bir intibadır. (Yazıaı iç BBhlfede) 
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Tarihi tefrika: 18 

93 felaketleri 
ve lgnatief 

93 den evvel İstanbulda 
Rus entrikaları 

Mecliste müzakere lüzu· 
mu dergirdır. ıevketlim. Am
ma bu bakirin düıüııcesi sual 
buyunıluraa, bir yandan mah· 
zere karıılık bir fermanı hüma. 
yun ile mağduriyete meydan ve 
rilmiyeceği, §İkayet edilen mad 
delerin teftit edileceği, icap e" 
den tedbirlerin almcağı vaade
dilmek, öte yandan cezireye 
asker gönderip kıyama mecal 
bırakmamak yerinde olur gibi 
gelirse de her halde hak ve sa· 
vab membaı ilhamı ilahi olan 
reyi ıahanelerindedir. 

Batkitip, içeriye girmİflİ. 
Abdülaziz, sadrazamının mü
dabin tekerlemelerini bir yana 
bırakarak, yeni gelene döndü: 

- Hemen Ali'ye telgraf 
çek: Nerede İ•e timdi buraya 
gelsin. Diğer vükelaya da bil
dir. Aktam saraymnzda mec
lisi vükela toplanacaktrr. 

iradeyi alan batkiıtip, pa
ditahı etekliyerek dıfarıya çık
tı. Abdülaziz, Rüttü Paşaya 
döndü : 

- Ali kulumuz politika iJle 
rinin fendbiz üstadıdır. On
ce onun fikrin almak iyi ol
maz mı, sen ne dersin? 

Rüttü Paıa ,kendisinin en 
korkulu rakiplerinden olan Ali 
Pqayı hiç sevmezdi. Ancak, 
paditahın dedlfine kartı gel
mek kölelere yarqmazdı. 

- Padiıahun bilir. Mübarek 
hatırları Allahm ilhamile aüı· 
lenmiıtir. 

Diye dalkavulduk etti. 
Abdüliziz, sadrazamına ıim 

eli bqka bir fey soruyordu : 

- Giritte timdi ne mikdar 
aakerimiz vardır? 

Rüttü Paıa tereddüt ıör 
terdi. Doğruıu kendiıi de pek 
İyice bilmeyordu. Rasgele söy
lerse, ıonra serHkerin dofnı
sunu meydana koymasından 
lcorkuyordu. 

- On, on iki tabur vardır, 
tevketlim, amma bafka baıka 
yerlere dağllmııtır. Tuna 00. 
yundaki kolorduyu, hemen Gi· 
ride göndermek iyi olur diye dü 
tünü yorum. 

- Amma, o kolordunun bq 
ka i.fi var, değil mi? 

Rüttü Pata batını koynuna 
sokarcasına, eğerek, titrek sea· 
le tunları söyledi: 

- Bu kolordu Frens 
Charles'a karşı Memleketeyne 
girmek üzere hazırlannııştı,,ev 
ketJim. Ancak Rusya, biz 
Memleketeyne asker gönderiı
ıek kendisi de göndereceğini 
bildirdi. Prut üzerine bir kolor
du hazırladı. Frann elçisi, 
bugünkü günde Memleketeyne 
asker sevki. Rusya ile muhare
b.e tehlikesine göz göre atıl
mak olur der. İngiliz elçiıi de 
ne.ne demez!. 

-Ey? 
- itte bunun için etcarları 

Rusya ve Fransa ile anla§ıp, 
prensin tasdiki yerinde olur sa 
nmm. Böylece elde kalacak ko· 
lon:lu da Girit asilerini tenkile 
yeter, 

Abdülaziz, dütünceye dal· 
mıştı: Sırp Beyine, Karadağ 
Prensine ettiği lutüfleri Mem
leketeyn prensine etmemek 
için bir sebep yoktu. 

- Bir tartla olur: Prens lr 
tanbula gelir, süddemize yüz 
sürer. Vergiaini. caizesini pe
f İn peşin verir. Bu halde !.en 
de ferman veririm. 

Rütlü Pata, dalkavukluk sı 
rİlsını kaçırmadı. Hemen yerin 
den fırladı. Padişahın ayaklan 
nı öpercesine önünde secde et
ti: 

- Hay Allah efendimize 
yüz bin yıl ömür ihsan buyur· 
sun! Tamam ferman buyurduk 
ları gibi yaparız inşaallabü ta
ali.! 

Abdülaziz, elile vezirini kal 
dırmak istermişcesine davran
dı: 

- Yok beyhude tekellüf 
edersin! 

Diye mınldandı: 

Sonra sordu : 

- Bu kolordu Girit işine ye
ter mi dersin? Onu adaya nak
ledecek nakliye gemilerimiz 
var mı? Nekliyeyi filo ile hi
maye etmek lazımdır. 

Rüttü Pata. tekrar ayak öp 
tü: 

- Şüphe yok. tevketlim, 
bunları Seruker Pata ve Bah
riye nazırı kullann ile söyletir, 
yol11118. koyarız. Tek velini· 
metimizin mübarek hatırlan 
rahat olsun! 

(Devamı var) 

Mısır tahvilleri 
KAHiRE, 17 A.A. - '7o 3 faiz 

ve ikramiyeli Mısır Kredi Fonsİ· 
J'e tahvillerinôn 15 tetriniıani 932 
tarihli keşidMİnde: 

1886 aenesi tahvillerinden No. 
295,525 50,000; 1903 ıenesi tah 
Yillerinden No. 555.297 50,000: 
1911 aenMi tahvillerinden No. 
112,339 50,000 frank kazanmış 
lanio-. 

M. Mussolini 
Parlamentoda 

ROMA, 17. A.A. - M. Mussoli
ni dün öğleden sonra meb'usan mec
lisine geldiği 7.Alllan hemen hemen 
10 dakika süren bir alkışla karşılan 
mıştır. 

Bu seferki içtima devrscinin ye· 
gane ehemmiyeti M. Musaolinin hü
kumetin yeni Reisi 11(atiyle bun
dan 10 sene evvel Monte Citoeyod.ı 
irat etmiş olduğu nutkun üzerinden 
on sene geçmİf olmasıdır. 
"l""li! uupde.( '.ıaıı!"" !JIUUW&Z O 
fazlasiyle tutulmu!tur. Bunu söyli
yen meb'usan meclisi Reisi M.. Giu 
ratidir. 

Bunu miıteakip M. Muuolini fa
ıizmin icraatından bah•ederek, bu 
icraatı bütün cihanın kargaıalıkları 
Ye lıararsızlıklın ile kartılaıtrnıuş 
Ye fÖyle demittir: "Hakikatın yeva· 
ne men~i Romanın azmi ve sözü .. 
dür. 

HARİCİ HABER.LER 
Romanya 
Meclisi açıldı 

Kral memleketin si
yasi veçhesini çizdi 
BOKREŞ, 17. A.A. - Parlamen

to açılmııtJC. Kral, beyannaıneoinde 
diyor ki: Romanya ,harici siyasette 
hareketimizi tayin edecek olan mak 
aatlamı tahakkukunu tereddüt et
meksizin takip edecektir. Bu mak
satlar, şunlardır: 

Muahedelere tamamen riayet, itti
faklann sarsılmıı bir tarzda muha· 
fazası bütün devletlerle hiçbir fark 
gözetilmeksizin dostluk müna1eebt
lerinin inkişafı ve bütün Romanya 
milletinin ıulh ideallerini kabul etti
ji milletler cemiyeti ile sıla sıkıya 
beraber çalışmaktadır. Hükiimet, 
devlet bor-çlannın azaltılma&1 için i
tilafnameler akti hususunda mÜza• 
kerelere giriıecektir. Hükumetin ma 
li siyaseti milli paranın istikrarına is 
tinat edecektir. Hükiimet, beynellni 
Jel iktisadiyaıtn yükselmesi için leş· 
riki mHaİye devam edecektir. 

Londra iktisat konferansının l!lllU 

n1l vaziyeti düzeltecek umumi ted
b~leı-e müncer olacağını ümit ede
riz. Hükumet mili akalliyetleri biına 
yeye devam edecek ve hunların har· 
si ve içtimai ve dini menfaatlanm te 
min eyliyecektir. 

Kral, İntihabat kanununda tadilat 
yapılatılğını ve bunun niıbi temsil 
esasına istinat edeceğini bildirmiı

tir. --·-
Birnıanya Hind'den 

ayrılmıyor 

RANGIN, 17 A.A. - Birman· 
ya, Hindi!t:ın•dan aynlmak aley
hiGde vazih bir surette karar ver 
miştir. Te~rii mectiain 80 azalığın· 
dan yalnız 28 i iftiralı: taraftarla· 
nnrn elinde bulunmaktadır. 

Zelzele 
TARBE. (Fransa) 17 A.A. -

Me'4"İ Pirene'lerde olan iki zel
;ı:ele, iki dakika fasıla ile hiısolun 
mu§tur. Sarııntı, Bagneres-de-Bi-.. 
gone'da da hiuedilmittir. ilk sar 
smtı, 23,05 de vukua gelmiş ve 
ayni zamanda yer a.ltından ~iddet 

li uğultular duyulmu~tur. Evlerin 
döşemeleri, pencereleri aanılmıı 
ve bazı damlar çatırdamı,tır. ----
Leipzig muzikholleri 

kapandı 

LEIPZIG, 17 A.A. - Volff A· 
jansmdan: lktısadi buhran netice 
si olarak Leipzig'deki bütlln mu
zikholler kapatılmıştır. Leipzig'te 
700,000 nüfus vardır. 

Seville grevi 
SEViLLE, 17 AA. - Yakmda 

umumi grev i1iın edileceğine dair 
o.lan haber, halk arasında büyÜk 
bir panik uyandınruttır. Ahali, 
fırınlara, hücum etmi, ve fırınlar 
pekaz aonra bombot kalmıştır. 

Grev, bu ııece filen ilan edi!miı 
tir, grev ilin edenler. fırıncıla•·~a 
kahve garoonları ve taksi toförle
r;dir. 

Askeri memurlar, halkın ek· 
mek ihtiyacını tembe çalı§aca.k
lardır. Ancak bu memurlar gün
de 1500 ki•oğram ekm2k verebi
leceklerd;r, Halbuki, ehalinin İh· 
tiyacı 50,000 kilodur. 

Çok yakında bulunan tehirler 
belediyelerinden Seville'e milin
kün olduğu kadar fazla miktarda 
ekmek göndermeleri talep edil
miıtir. 

Grevi komünistler ilan etmiı· 
!erdir. 

Ferdinand 
Dönecek mi? 

Bulgar baıvekilinin 
mecliste 

bir süale cevabı 
SOFY A, 17 A.A. - Sabık Çar 

Ferdinant'm tekrar Bulgaristana 
avdet edeceğine dair olan şayia
lar hakkında Sobranya'da aoru· 
lan bir suale cevap Yeren bape
kil, hükiımetin Bulgariatan için 
zararlı olan bu meaeleyi ortaya 
atmaktan istinkaf edeceiini söyle 
mittir. 

Mumaileyh, hususi itleri için 
Bulgaristana gelmit olan sabık 
kralm yaverinin bizzat hu ıayia .. 
lan tekzip etmiş olduğundan dola 
yı çok memnun olduğunu ilave el· 
mqtir. 

İngiliz1erinhavai ter 
ki teslihat teklifleri 

LONDRA, 17 A. A. - Hava 
teslihatınm terki hakkındaki fn. 
giliz tekliflerinin esas noktalan 
ıunlardır: 

1 - Bathca devletler, hava 
kuvvetlerini hemen İngiliz hava 
kuvvetteri miktarına indirecekler 
dir. 

.2 - İngiltere dahil olmak Üze• 
re bütün devletlerin hava kuvvet· 
leri üçte bir miktarmda azaltıla· 
caktır .. 

3 - Askeri ha va aletlerinin 
sikleti itilaf edilecek en düşük bir 
miktara indirilmeai. 

Üçüncü yuvarlak 
masa konferansı 
LONDRA, 17 A.A. - M. Mac 

Donald, bugün lordlar kamara· 
sının komite salonunda üçüncü yu 
varlak masa konferansının re-,'5l'hi 
kü,adını yapmıt ve bir "hoş ame
di" nutku söylemiştir. 

Müteakiben konferans, progra· 
mmı teabit ,,,.ltikten aonra 21 tetri 
ni üaniye kadar İçtimalarını tehir 
edip ve o tarihte Madra• erazi aa· 
biplerinin mümeaaili olan Khs.lli· 
kote mıbraçeai müateuıa olmak 
üzere bütiin hint mümeHilleri kon 
ferans.a. bulunacaktll'. 

Almanyada 
Boşannıalar 

BERLIN, 17 A.A. - Volff A· 
jaıuıodan: Eski bir istatistiğe gö
re Almanya'da boşanmalar mik· 
tarı, 1931 de ilk defa olarak azal 
mıştır. Birçok senelerden beri bu 
tenezzül görülmemişti. 193 t de 
bofanma miktarı 39,971 i buluyor 
do. Yani 1930 dan 751 nokaa.ndL 

Chaco'da 
Müsademeler 

LA P AZ, 1 7 A. A. - Erkanı 
harbiyenin iş'arma göre Bolivya 
ordusunun sağ cenahına kartı 
Yennes'de Paraguay'hlann yap· 
tıklan 3 taarruz tiddetle def'edil 
miştir. Paraguaylıların verdikleri 
zayiat pek çoktur. 

Bolivyalılar, bir Bolivya tayya• 
reıin;n Paraguaylılar tarafından 
tahrip edildiği haberini tek7ip e
diyorlar. 

Bolivya'lıların iddiasmca S..n 
Vidra istihkamı üzerinde uçan 
bir Paraguay tayyaresi, haotaha
neyi bombardımAn etmit ve dok
torü yaralamıtbr. 

Bolivya matbuatının neıriyatı. 
na göre Paraguay ordusunda biz 
met eden 10,000 kitilik bir kuv
vet, San Vedra iatihki.mma kaqı 
yapılan hücumun akamete uğra .. 
maaı ve maaşlarm tediyeıinde te .. 
allül gösterilmeıi üzerine birçok 
esirler vererek mevzilerindeıı ıeri 
çekilmişlerdir. 

Harp 
Borçlan 

Hoover, meseleyi 
görüşmeğe başladı 
VAŞiNGTON, .17 A.A. - R"" 

mi mehafilin harp borçlan hak· 
kında ittihaz olunacak hattı hare
ket için itilaf etmemif olduklan 
tahmin ediliyor 

Bir cihetten kongre ve bfthuaua 
ayan, ek ... riyet itibarae tedi,.abn 
herhangi bir teehhüre uğratdma• 
ama tiddetle muarız olup, borçu
lar ve tamirat meselelerinin yek
rliğerinden katiyyen ayrılma11 na· 
zariyeainde İarar etmektedir. 

Diğer cihetten M. Hoovf.:r'in iN 
ıusi vaziyetleri tetkike mütema
yil olduğu ve ecnebi piyasasmda 
Amerika istihaalatı lehinde ıröate
rilecek bazı faidelere mukabil ba· 
zı tavizat bahtına taraftar bulun· 
duğu zannolunuyor. 

Nihayet M. HooYer, milli bir 
me§gale halini alan bu me..,lenin 
hali hazırda halli için hiçbir t"ab· 
büde girmemeğe katiyyen karar 
vennittir .. 

Amerika hariciye nezareti. 
borçlar meaeleainin sırf kongreye 
teallük ettiği kanaatindedir. 

Nezaret, lngiliz notasmın abn· 
dığmı bildirmekle iktifa edecek 
ve Fransız, Belçika notalarını bi
rer memorandom addettiği İfi'.'İ11 
bunlann alındığını aynca hildir
miyecektir. 

V AŞINGTON, 17 A.A. - M. 
Hoover, buraya gelir gelmez harp 
borçlan meseleı,! hakkında müşa· 
Yirleri ile 30 dakika kadar göriif
mü,tür. 

15 kanunuevveldeki vadeai ge
len borçlarm her ne §ekilde olur· 
aa olsun tesviyMi hakkında Cema 
biri müttefikaca israr edileceği 
tahmin. olunuyor. 

Şunu da ilave edelim ki, bu fa· 
raziye hiçbir ,eye iınat etmemek 
tedir. Esasen hali hazırda Maliye 
nezareti ve hazine, timdiki ma11 
vaziyetinin müıkülatı hakkında 

tam bir fikir peyda edebilmefi te
min edecek ana&1n cem'etaıeli:te. 

diri er, 

Lytton raporunun 
kabulü lehinde 

LONDRA, 17 A.A. - Malili
beral federuJ'onu icra meclisi bir 
takrir kabul etmİ§tir. Bu takrirde 
Lyttnn raporunun kabulü ve mil
letler cemiyeti mukavelenamesile 
Paria misakı prenaiplerine yayq 
yava§ ve fakat kat'i ıurette ria· 
yet edilmeıi huıuaunun temini hü 
kıimetten talep edilmektedir. 

Lausanne'da 
Tevkif at 

LAUSANNE, 17 A.A. - Bele
diye dairesine kar§ı yapılmış o
lan suikast dolayısile tevkôf edi
len ltalyanlardan biriainin Zu
rich'deki ltalyan konaoloshaneai
ne kal"§I yapılmıf olan auikaat i· 
milleri arasında bulunmuı olduğu 
anlaşılmııtır. 

Mumaileyhin, birçok paaaport· 
lan vardı. Kendiıi Franaadan tar 
dedilmİf olup gayet tehlikeli bey
nelmilel bir komüniıt ajanı oldu· 
ğu anla}ılmışbr. 

l'wikoll aç durmaktan 
vazgeçti 

CENEVRE, 17 A.A. -·Ayın 9 
unda olan kanlı vak'alar üzerine 
tevkif edilmit bulunan Cenevre 
aosyaliat fırkası reisi M. Nikol. 
3 günden beri yaptığs açlık gre• 
vinden vazgeçerek tekraT y-.k 
yemese baılanuştır .. 

l#HI ~- - ,_ ~. 
------..ı·DAK•IKA 
Başvekil bu günlerde Mecliste 

nutuk söglemigecektir 
ANKARA 17 (Milliyet) - Reisicümbur Hz. senelik nu· 

tuklarında hükümetin bu aeneki çalışma esaslarını izah ettikle
rinden Baıvekil ismet Pf. bugünlerde nutuk söylemiyecektir. 

Portakallardan şarap yapılacak 
ANKARA, 17 (Milliyet) - Yat ii:ıiimlerden olduğu gibi 

portakallardan da ta rap istihııali için tetkikat yapılıyor. 

Kaya tuzu ihracatımız .• 
ANKARA, 17 (Milliyet) - Kaya tuzu ihracatımızm fu· 

lalqtınlması için tetkikat yapılmaktadır. 

Avusturya rejisi mümessilleri 
ANKARA, 17 (Milliyet) - Avusturya rejisi namına lktı

sat vekaleti itilafname inıza eden Avusturya müeuesesi mü· 
meaıilleri İatanbula hareket etmiflerdir. 

B. M. Meclisinin teşekkür mek
tubu Fransız Meclisinde okundu 

PARIS, 17 (A.A.) Meb'usan meclisi reisi M. Bouiııııon 
meclisin bugünkü içtimaında Türkiyenin Milletler cemiyetine 
girmeai münasebetile Franaız parlimentoııunun tebriklerine ce· 
vaben Türkiye B. M. Mecliııi riyaseti tarafından gönderilen 
tetekkür mektubunu okumuıtur. 

Ankara Hukuk f akü/lesinde 
ANKARA, 17 (A.A.) -Ankara hukuk fakültesi talebe ce

miyeti yaııaları mucibince senelik toplantısını yaparak müddeti 
biten idare heyeti yerine riyasete Mazhar, azalıklara Samiye 
Hanımla Şek.ip Ratip, Saffet, Uıaan. Cemil, Necip, İbrahim; 
mürakabe heyetine de Yalçın llhami, Reşat, Necati, Seliimi Bey· 
ler seçilmittir. 

lzmir ticaret odasının raporu 
IZMIR, 17 (A.A.) - lktısat vekaleti kontenjan hakkında 

lzmir ticaret odaaına bazı sualler göndererek odanın ve iz· 
mir tüccarının mütaleasmı öğrenmek istemiştir. Oda tarafın· 
dan bu hususa dair tanzim kılman mufassal rapor ve istatistik· 
ler m-ecliıin tasvibinden geçmiı ve rapor bugün vekalete gön
derilmiıtir. 

Türk dili tetkik cemiyetinde 
ANKARA, 17 (~.A.) -Türk Dili Tetkik cemiyeti umumi 

ki.tipliğinden: 

Türk dili tetkik cemiyeti merkez heyeti bugün saat 15 te 
umumi katip Ruten Etref Beyin reisliği altında toplanmıştır. 

Heyet bu toplanııında cemiyetin nizamnamesine göre ayrılmıt 
bulunan altı kolda yardımlan rica olunacak zatların ihtisasları· 
nı. oDlardan nasıl istifade olunacağını kararlatbrmıttır. Ay· 
ni zamanda ıstılahları yapılacak türlü ilimlerin biribirlerile 
münasebetlerine göı·e mümkün olduğu kadar ilmi ve ihtiya· 
ca elverişli bir şekilde olmak üzere hangi esas gruplar altında 
toplanması liznngeldiği de tesbit olunmuştur. 

Merkez heyeti cumartesi günü saat 15 te toplanacaktır. 

Tütün/erimizin satışı için itilaf 
ANKARA, 17 (A.A.) - İktısat Vekaletile Avusturya re· 

jiai namına Avusturya müessesesi arasında bir itil:.fnamc para· 
fe edilmittir. Bu itilafa göre Avusturya Türkiyeden 20 milyon 
Fransız frangı kıymetinde eski ve yeni mahsullerden tütün mü· 
bayaa edecektir. Mübayaata Viyana merkezlerince itilafnamenin 
tasdikinden sonra başlanacalttır. 

Prens otto evleni
yor mu? 

NEY YORK, 17. A.A. - N.,...
y orlı: Herald, Pariıte intiıar eden 
nüahumda Budapeşteden almıt ol
duğu hir telgrafı neşretmektedir. 

Bu- telgraf-eye nazaran Maea
ristan tahtına oturmak iddiasında 
bulunan Prens Otto ile M. Mussoli
ninin muvafakati tutiyle bir balyan 
prensesinin iı:divacmdan bahaedi(. 
mektedir. 

Ermen is tanda b üyiik 
elektrik istasyonu 
MO-SKOVA, 17. A.A.- Tas ıı

jan11 bildiriyor: 
Enoenistanda yapılmıt olan yeııİ 

elektrik iatasyonu itlemeğe başla· 

mıftır. Bu istaayon 31.500 beyğit 
kuvvetindedir. lıtasyondan almaalı 
elektrik kuvveti Tifliı demiryolları· 
mn elektrikle iti-esini temin ede
cektir. 

cesi Almanyanın silahlarını arttır- JtUtukta lngiliz noktai nazannı 
ması şeklinde tecelli edecektir. Ya- izah etmittir. Hariciye nazınnm 
ni Fransa kendi ııilihlarmı azalt- nutkunda. Fransız projeai hakkın· 
maktan ise, Almanyanm sil;,hla· da lngilterenin iğbiranru gizliden 

(....__H_a_f_tal_ık_S_i_y_as_i_İc_m_al __ J ci kumı yerine kaim olmaııı. 

Parlamentoda M. Herriot ve deceklerini taahhüt etmelerini ıı· nnı artırmaaını göze alıyor de- gizliye izhar eden bir eda vardır. 

2 - Bir karara varıncaya kadar 
bu muahede ile Almanya ve di· 
ğer devletlere tahmil edilen ka· 
yıtların baki kalma11. 

ettikleri ekseriyet mühimdir. Va· 
lilikler, belediye reiıılikleri, bele
diye meclisleri, bikimlilder de· 
mokratların el.lerine geçmiş}ir. Bi· 
naenaleyb Amerikanın idari maki
nesinin her sahası demokratlarııı 
ellerine geçmit demektir. 

Cenevre silahları azaltma kon- tiyor. 2 - Lokamo muahedele- meldir. Gerçi tealihatın mahiyeti Sir Jobn Siınon bir defa batka 
feransı reislik divanında da M. rinin şümulünü bütün Avrupaya Fransız projesine göre değitiyor. projelere rakip olmak üzere bir 
Paul • Boncour tarafından veri· tatbik etmek istiyor. Yani bir Fransa Almanyanm 12 seıı.e müd· proje meydana atmadığını söy• 
len izahattan ıon:-a Franaanm Avrupa Lokarnoııu yapmak gaye" detle alman aıkerlerden mürek· !edikten soınra emniyet misakla· 
timdiden mqbur olan silahlan a· sini istihdaf ediyor. Ancak lngil· kep Reichwer ordusu yerine mec- rına taraftar olduğunu Fransız 
zaltma projeaiııin metni netre- terenin mevcut Lokarno muabe- buri hizmetle alman demokratik projesinde bunu görmekle mem· 
dildi. Haftalardan beridir ki pro- delerinden maada bir taahhüde bir ordu tetkilini ilfrııam ediyor. nun olduğunu ancak İngiltere-
je etrafında tahminler yapılı- gınfmiyecegı malılm olduğuna Fakat bu ordun.un her halde şİln- nin de Lokarno'dan .maada bir 
yordu. Netredilen metin bu tah· göre bu Avrupa Lokarrıosunu in· di 100 bine baliğ olan Reichweı- siyasi taahhüde girişmiyeceğinin 
minleri teyit e,tmektedir. Frann giltereye tetmil etmiyor. 3 - den çok fazla olacağı aşikardır. takdir edildiğini memnuniyetle 
projesinin hedefi tudur: Emni- Üçüncü emniyet nokta da Ame- Sonra icabında beynelmilel ordu- gördüğünü söyledi. Sonra Fransız 
yelle silahları azaltma meselele- rikanın iıtirak edeceği 'her hangi ya iltihak etmek üzere ağır silib- projesinin ileri sürülmesile artık 
rini biribirine sıkı surette bağla· bir bt> nelmilel taahhüt. lı milli müfrezelerin Almanya Venaillea muahedesinin silahlar 
~ Ve metinden anlatılıyor ki T ealibatın azaltılmasına ce- da da bulunmaaına razı olmakta· hakkındaki hükümlerinin sakıt ol· 
Fransa. silahları azaltma meaele- lince; bu, cidden dikkate Uydıl- dır ki bu da Almanyanın silahla- duğunu, liıgilterenin noktai na-
sindcı, ziyade emniyet meaeleaine tır. Almanyanın münvatı eaaa iti. nm arttıracak demektir. zarına göre, bunların yerine tah· 
ehemmiyet vermektedir. barile kabul ediliyor. Fakat ta· Hulua silahlar meselesi hak- didi tealihat konferanamın mu· 

Ayrı ayrı üç emniyet amili yam dikkat olan nokta, Frann· kındaki Fran11z projeai kabul e- karreratı kaim olması icap ettiği· 
görüyoruz: 1 - Evvela Milletler nm ıilahlarıru azaltarak Alman dilirıe Almanya yeni battan ıi- ni bildirdi. İngilterenin noktai 
cemiyeti vardır. Fransa 16 :ııcı seviyesine inmeıi mi, yoksa Al- lihlanacak demektir. nazarını izah için söylediği söz· 
maddenin müeyyideler hakkında· manyanın silahlarını arttırarak "' "' "' ler şu yolda hulasa edilebilir: 

1 iri hükümlerini Milletler asniye- Fransız seviyesine çıkması mı itti- Bunun içindir ki lngiliz ha· 1 - Tahdidi teslihat konferan· 
,:_~ _ _ _ ....._ _ _ _ _ ~~ ~-..;....-..L-_ _ _,,_ ....... __........,_..._...::a_.....__,_,,._..,_ _ _ ..ı_ _ _ __________ _ _ _._..ı.,. __ _. __ .___ LL. ____ .!11 ___ L 

3 - Almanya tekrar silahlan
mak emelinde olmadığını bildir
miştir. Bu sözler müzakerata esas 
olark kabul edilmek şartile Al· 
manya tekrar konferansın me
saisine ittirak etmelidir. 

Öyle görünüyor ki İngiltere
nin takip edeceği siyaset Alman· 
yada ıilihlarm arttmlması ıure
tile diğer devletlerle müsavi ol· 
maktan ziyade diğer devletlerin 
silihlannr indirerek müsavatı te
min etmek noktuında temerküz 
edecektir, 

"' "' . 
Amerikada intihabatın neti-

cesi hakkmda gelen haberler de
mokrat fırkası galebesinin ne de
rece kahir olduğunu göstermekte
dir. Anlatılmıştır ki demokrat 
fırkası intihabata iştirak eden 38 
milyon rey içinde yedi milyon 

' -- ! -- _. __ .!_ ... _ ··-· ,_ 

Bu muvaffakıyetin amili iktı• 
aadi buhran olduğunda herkes it· 
tifak etmektedir. Ve yeni reisi· 
cümbur Roosevelt ve demokrat 
fırkası bu kadar kahir bir zafer
den sonra memleketin tekrar re; 
faba avdeti için dütündüklerı 
tedbirleri istedikleri gibi tatbik et
mekte serbesttirler. Elleri kolla· 
rı hiç bir kayıtla bağlı değildir. 
Ancak bir ııihirbazın füsunlu te" 
masile Amerikada eski refabıll 
avdet edeceğini beklemek safd<; 
rnnluk nlur. Ve Roosevelt'i irıtı· 
hap edenler martta iktidara ge
çer geçmez böyle bir teın•• 
bekliyorlar. Yeni reisicümhur. 
şimdiden sonl'a ti m1<rtta ikticlılr• 
geçinceye kadar hayatının erı 
""••'•"'" ınriinl ... ...ini v•tt•v•.r•lct1r. Ort" 



Piyasadan Toplabhp Gümrüğe Getirilen Bir Şey Yok •. 
Ekonomi 

Maden kömürlerimizi 
daha kolay 

satabilecek miyiz •• 
Fiatlan yükseltme hakkındaki 
karardan istifade edebiliriz •• 

Cemiyeti akvamm tavauutile 1 re, dünya piyualarmdıı lran halıla
lıir müddet enel Cenenede top- n iiurinde umumiyetle yüzde 40 ka
ı.., .. konferaıu bazı mühim ı.a- dar bir tereffü vardır. 
•arlar ittihaz etmifti. Buna aebep olarak İranın halıyı 

Bu meyanda maden kömürü takosa tabi tutmakt&n sarfınazar et
fiatlannm tezyidi auretlle kazan mesi ve milli paranın yükselmesidir. 
IDayan maden aabiplerini ka.zan
dırmalıı ve amele ye<nnlyelerini 
IU'ttnmak, lıtibaalitr azaltarak 
ııınc:ut ıtoklan aarfetmek karar 
ları. buhmm•kta idi. Bilb.- kö
ııaGr iıtibaal eden m-l•ketler 
araamda bir kartel teıia ederek 
fiatlan y(lkaeltmek ve ....nen 
lcararm tatbiki lçia faaliyete ııe

~tlr. 
T_.-et odau bu -••tt•n la

tifade edip edemlyec:efimizi tel· 
~ etmektedir. Ba takdirde ,;ıı.. 
aalı: ecnebi kömürleri kartwnda 
Tbk ldimürleri c:lhan piyaaalarm 
da daha uc:uz fiatla rekabet bn
lllnlarmı bulabll-ktedir. Kö
•llı-lerimlz için ltalya mllaait bir 
~ olabilec:efl halde Alman 
.,. lnciU. kömürlerinin ltalyan 
Pazarlarmdald rekabetinden do
t... fiat diltlriinlüfü buna mani 
ohnaktadır. Yeni tekliden bilhu
'- ltalyaya ldlmür lbrac:nnız için 
ıı..Un lnaaule ııelec:efl ~etle 
tlllunln edilmektedir. Ticaret o
.ı.,.. kontenjan bakkmda vekale
te ırönderdiği malilmat meyanın
da bu ciheti de ehemmiyetle :ııik
•etmiftlr. 

lran halılar! 
lhrac:at ofiaine selen ""'16mata sa 
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Yumurta ile kapa
blacak açık 

Ticaı·et odasına celen mallıma 
ta nazaran Sofyada yumurta ta
cirleri ve alacakJıl,.r toplanaralc 
Bulgar yumurtalarının aürümii Çil 

relerini tetkik etmişler ve lıalya
nm Bulııaristandan az etYa aldığı 
nı ııcn önünde tutarak bu açığı 
yumurta olarak kapatması için 
Bulııar hükUınetinin teşebbüaatta 
bulunınaaına karar vermiıtir. 

İtalya yumurtlllarımızrn başlı
ca mahreci olduğu için Oda bu 
karan alakadarlarla bildirmiştir. 

En çok şeker ve 
kahve sarfedenler 

Bir istatistiğe göre dünyada en 
çok teker kahve ve çay istihlak e
den milletler lngiliz, Franaız ve Al
manlardır. 

Bir Almlln vasati ıenede 2 kilo, 1 n 
ııiliz 0.930 kilo. Fransız 4 kilo kah
Ye istihlak etmektedir. 
Şeker istihlaki senede va..,ti a

dam batına lngilterecle 24, Alman
yada 22 Franaada 20 kilogramdır. 

Çay İahnliı.i adam başına senede 
lnııilterede 4, Fransada 2, Almanya
da 1,2 kilogramdır. 

Afyon satış birliği 
Afyon satıı birliği umumi ki

tipliğine tayin edilen Niza.-ddin 
Ali Bey dün Ankaradan şehrimize 
ırelmi,tir. Nizameddin Ali Bey der
hal birliğe ait faaliyete ba~lıyacak
trr. 

iktisadi vaziyeti 
tetkik 

Selanikte intitar etmekte olan Foı 
ve T ahidromos ırazeteleri ba,muhar 
riri M. Aııaıınoıtopoulo tehrimize 
gelmiıtir. Müınaileyh Türkiyrnin ik 
tiaadi vaziyeti hakkında tetkikat ya
pacaktır. Kavalalı olan ve Türkçeyi 
pyet eyi bilen M. Anapostopou
lo dün Ticaret odasını ziyaret ede
rek bazı malôınAt almıştır. 

Memleketimizde 
tütün vaziyeti 

MUOLA, 17. A.A. - Tütün sa
tışları devam ediyor. Merkezde şim
diye kadar tütün inhisarı dairesi ta
rafından 250.000 okka tütün, alın
mıJtır. Milas ve Bodrum, Karaova 
mmtakasında da piyasa açılnuştır. 
Her sene 30.000 kilo tütün istihsal 
cdilmi• ve bu tütünlerin hepsi satıl
mıştır." Mi!As ve Karaovada fiyatlar 
90 dan 100 kuruşa kadardır. 

Balıkları muhafaza 
• • 
ıçın 

Ticaret odası Almanyada ba· 
hk konaer~e aanayiinde kullanı
lan yeni bir makinenin memleke
timiz için faideli olup olmayaca
fmı tetkik etrnittir. Bu makine 
l:talıldann bavaaaını ve lezzetini 
bozmadan yedi şekilde ve yenile
cek h3lde tertip etmetkedir. 

Odanm senelerden beri mem
leketimizde balık iıtihealatırun 

... ,,,,. 
Divan dün 
Toplandı 

Bir deraten danen
ler meaelesi 

de tetkik edildi 
Oarülfünün divanı dün ôğle

den sonra içtima etmiıtir. Fakül
telerden ırelen bir çok evrak tet• 
kil< edilmittir. Hukuk fakiilteai 
mecliai müderriıini tarafından 
bir aınıfta bir dersten dönen tale
be hakkında verilen karar da tet
kik ve taadik olunmuıtur. 

Bu karara &Öre. bir sınıfta 
bir dersten dönen talebe müte
llkip yiiksek amıfı takip edebile
cek ve aene sonunda seçen aene 
kaldığı denin imtihanını o sene• 
ki imtihanlarile birlikte verecek
tir. Bu karardan bu sene bir dera 
ten dönenler de istifade edebile
ceklerdir. 

Talebe kongreleri 
Darülfünun hukuk fakültesi 

talebe cemiyeti buııfuı 
0

Halkevin· 
de senelik kongresini yapacaktır. 

lnhisarlarda 

Ambara giren 
Tütünler· 
Sigorta edilmeleri 

mecburi tutuldu 
Yeni hazırlanan Tütün ve Tü· 

tün lnhiaan kanunu layihasında, 
zurra tütünlerinin derambar müd 
deti zarfında sigorta edilmesi mec 
buri tutnlmuştur. Y llpılan hesap
lara nazaran, bu aene memleke
timizin tütün rekoltesi 16 milyon 
kilo tahmin edildiğinden inhisar 
idaresi ambarlarına zurra tarafın
dan bu miktar tütün teslim edile
cektir. Yeni sene mahsulü, 1931 
aenesinin 54 milyon kiloyu bulan 
rekoltesinden yandan fazla nok
san olduğu için, iki ay içinde kıa· 
mı ilzamı aablabilecektir. Bu 16 
milyon kilo tütün, inhisar idaresi 
ambarlanna konulacağı cihetle 
devlet emvalinin tenzili.tlı sigor
tası şeraitine tabi olacaktır. Bu 
tütünleri inhi .. rlar idareıi aiııor
ta ettirecek ve tirketlerin komis
yon namile bıraktıkları paralar 
da aigorta primlerinden indirile· 
cektir. 

Bu aayede verilecek sigorta 
primlerinin % 45 • SO nisbetinde 
tenzilat yaptınlabileceği anla,ıl
maktadır. Bu hesapla 25 milyon 
kilo zurra tütünün derambar müd 
detine munhaıır olacak ıigortası
nm 45 - 50 bin liraya temin edile 
bileceği tahmin edilmektedir. Bu 
paralar. zurra beaabma inhisar j .. 
dareaince tesviye edilecek ve tü
tünler aatıldığı zaman zurradan 
tahvil olunacaktır. 

inhisar memurları 
da meıgul olacak 

lskanbil kağıdı, kibrit ve çak. 
maktaıı kaçakçılığı takibatile de 
inhiııarlar idareıi memurlanrun 
menul olmaları lüzumu Gümrük 
ve lnhiıarlar Vekaletince la2on 
ırelenlere tebliğ edilmiştir. -··---····· ....... ___ _ 
arttırılmaaı lazım ırelecefi hakkın 
da yaptııi:ı tetkikat ve yazılan ra 
porlar hayli bir yekun tutmakta· 
dıı·. 

1930 •en~sinde Almanyada a
dam ba,ına senede 98 kilo balık 
iıtilılak edilmiştı. Bulgarlar ayni 
senede adam ba!ma bir kilo balık 
yemişlerdi. 

Büyiik bir balıkçı memleketi 
aayılan Türkiyede ise adam bll§ı
na ıenede ancak 375 dirhem ba.
hk istihlak edilmektedir. 

Serencebey 
Cinayeti 

Ha•ta bir f&hidin 
evinde 

ifadesi alınacak 
Beşiktafta Sennoe bey yokuıun

da yolunu beldiytrek ev sahibi Şe
rafettin efendiyi llldürmekten suçlu 
Osmarun muhakeemsine dün ağırce
za mahkeemıinde devam edilmiştir. 

Dünkü muhakemede f8hit olarak 
dinlenmesi İc:ap eden Hasibe hant
mın yatağında.n çıkamıyacak kadar 
hasta olduğu ""1atdmış ..-e evine ııi· 
dilerek şalıitliii.nin dinlenmesi te
karrür ebniştir. Dava bunan için 
bll§ka güne bırakılmıştır. 

Adliyede it takibi 
meselesi 

Muhtelif adliye vl! ic:ra daireleriıı 
de ve ınahkem.. kalemlerinde bade
ma avukatlarla hüviyetleri milddei
umumiylil<çe muaaddak avukat ki
tiplerinden ve bizzat ashabt mesalih 
ten batka kimsenin it takip e-. 
ai tekarriir etmiı ne bu ı.ararm tat
bıkma batLuulımıu... Oç ııündeııbe
ri bizzat müddeiumumi Kenan Bey 
ve muavinleri icra ve adliye dairde
nl dol&f&rak bu kararın tatbik edi
lip edilmeditini tefti, etmektedir
ler. 

Sahte çek davası 
Sahte çek tanzim ederek Filip is

minde birisini dolandırmak istiyen 
Muzafferle Boiosun muhakemeleri
ne dün ağır ceza malıkemeainde de
vam edilmi9ti.-. Dünkü muhal<eme
de bazı J&hitler dinlenmiş, bunlar 
mllZnunları sahte çeki bozdurmak i•
terlı:en gördüklerini aöyı.oitlerdir. 
Muhakeme müddeiumuminin evr&kı 
tetkik ederek iddiaımı a«detmesi i
çin başka güne bırakılmıştır. 

Halkalı cinayeti 
Halkalı köyünde çoban Mustafayİ 

öldürmekten suçlu korucu Nuhçe i
le korucu Hüseynin muhakemelerine 
dün ağırceza mahkemesln.de devam 
edilmiştir. 

Dünkü muhakemede )ı.oyden cel
bedilen ,ahitler cinayete vukuundan 
sonra mutlRli olduklannı söyl1!m.İ4-
ler ve cinayeti yapılırk~ örmedik
lerini bildirmişlerdir . 

Muhakeme §Bhit ce için 1ıe,ı.a 
güne bır~kılmııtır. 

Sekizinci ihtısas 
mahkemesinde 

8 inci ibtı. aı mahkemesinde mün 
bal kilipliğe 100 lira ücretle bir ki
tip tayin edilmittir. 

Paralar ha•ılacak 
amma •. 

Devlet bankalı müdürü Hamdi E
min beyi kendiaine banknot bas.,.. 
dl diye mahkemeye veren Eyip sul
tanlı Dr. Avukat Ali Riza bey dün 
baroya müracut etmiştir. 

Ali Riza bey hukuk fakültesinden 
mezun olduğunu aöyliyer<k, Avukat 
lık yapacağını bildirmiş ve iımini 
baro lavha11na kaydını istemiştir. 

Dün muharririmiz Ali Riza beyi 
Adliye ı.oridorlarında bu i,in !'etin
de koşarken gömıüş ve kağit para 
bastırmak için davanın n .. ıl bir ne
tice aldığını sormuştur. Ali Riza B. 
demiştir ki: 

- Hamdi Emin bey mahkemeye 
geldi ve para baamayı teahhüt elti, 
davada bu suretle bitti. Hamdi Emin 
bey parayı bas.,cak. fakat gelgelelim 
dünyada bir elektrikçi var ki, bütün 
kuvvetlere hakiın. Bu elektir.kçi 
Hamdi Emin beyi de hükmü altına 
aldı. Parayi bir türlü bastırmıyor. 
Zaten bu clektirikçinin hükmö la
hik olmadan dünyada hiç bir hareket 
olamaz Elektirikçi hava hükmettiği 

Galatasaray 
Mezunlan 
Dün mezunlar ce

miyetinin 
ktlf&t resmi yapıldı 

Galataaaray mezunları tarafından 
teşkil edilen mezunin cemiyeti ve 
klübün dün akf'Ull küıat reani ya
pdmııtır. Bu münaıebette Galataaa
rayin eaki ve yeni mezunlannclan 
genç, ibtiyar bir çok zevat, cemiyet 
için tutulan Beyoğlunda Lükaem
burır apartnnanmdaki dairede top
lanmışlardır. Bu miyanda eabalı: Ha
riciye nazrrlannclan Aaım, esbak ıeb 
remini Yuauf Razi, aabık sefirler
den Galip Kemali, Muhtelit mübade 
le komisyonu Türk murabbaı heye
ti reisi Şefti, Elektrik ıirketi müf
teriler dairesi müdürü Oııman Ke
mal, Beyoğlu Kaymakamı Sedat.Oı 
küdar tramavay prketi müdürü Man 
ya.si Zade Feridun B. ler "e daha 
bu eski ilim Ye irfan oc:alnım yetİf 
tİrmİf olduğu bir çolr mümtaz zevat 
vat"dı. 

Uzun miidettenberi bir araya ııele 
memit olan eski mektep arkadqları, 
ve biribirini tanunak fırsatım bula
ID&IDIJ olan ayni irfaa müeaııeseü
nin mezonlan yekcliıierile tan•ımak 
hraatmı elde etmİfl« ve eaki hatı
raları uunıtlardır. 

Cemiyetin kütat reami, reiı Şev
ki B. in bir nutku ile yapdmqtrr. 
ŞeYk1 B. nutlnındll da•ete icahet • 
.ı- zevata t.,.ekkür etmİf " Galata 
aaylılanıı her de..irde memleı..t.. et
tikleri hizmett- behaemittir. Ga
latuaray li-i mlidiirü Fetbi B. ra
hatsiz olduğundan ırelem1!m.İ4ti, yeri. 
ne mektep muallim mu..,,inlerinden 
Cihat B. Fethi B. in hazırladılı nut
ku okumuıtur. Fethi B. de hararetli 
bi.- liaanla Galataaaraylılarm memle
kete ifa ettikleri hizmeti anlatınıfhr. 

Bundan sonra Osman Kemal B. 
alarak Galatasaraylılan bir araya 
toplıyan bu cemiyetin tesisinden 
dolayi müeuiıler ettekJ<ür etmit ve 
Cemiyetin devamlı olması için te
menniyatta bulunmuıtur. Cemiyetin 
ikinci reiai Mazlum 8. Ali mekamata 
tazimat telgraflan çekilmesini teklif 
etmiı bu teklif atkı,larla kabul edil
miıtir. 

Büfede f&IDpanyalar içilirken eski 
mektep hatrralan yadedilmiıtir. 

Cemiytein reiıi muhtelit muba
dele komisyonu Türk murahlıaı he
yeti reisi Şevki ikinci reis Mazlüm, 
ll& Galataaaray liaeai müdürü Fethi, 
Belediye seyahim şubesi müclürii 
Ekrem Besim, Cümhuriyet Merkez 
Bankaaı Kambiyo tefi Afif Besim, 
Muallim Ahmet Sal<i B. lerdir. 

Posta tayyareleri 
iki gün evvel, §"hrİlllize ıretiril

mit ve lstllnbul • Ankara battma 
iıliyecek olan tayyarelerin gllm· 
rük muamelesi ikmal edilmediğin 
den Yqilköye nakledilememiftir. 
lstanbul - Ankara hattının iılet
me müdürlüğünü yapacak olan 
M. Hala dün akta.m Ankara'ya 
ıritrniıtir • 

Tayyare ile nakledilec:ek -k· 
tup ve poatll paketlerinden alına· 
cak ücret hakkında bir tarife tea
bit edilmemi,tir. Poıta ve Telgraf 
umum müdürlüğü tarifenin tanzi
mi ile me9guldür. Tarife henüa 
kaı'i şeklini almamakla beraber 
ıazetelerin kilosundan yinni ku .. 
n.ış alınmaaı taaavvur edilmekte .. 
dir. Hava postalan için llyrtCa bir 
nevi pul ihtaı edilecek İle de §İm 
dilik eski pullar, Üzerlerine aür
farıre yapılarak kullanılacaktır. 

--···-----····-····---··--···--
gibi herkese, hatta devletlere, Al
manyaya, Franaaya, lngiltereye, A
merikaya velbı\11[ her yere hükmedi
yor. Bir l<ere düjmeye bastımı dün
ya alt üıt oluyM. Bu elektirikçi müt 
bit bir lcubvet azizim. 

Gümrilhte 

SeyfiB. 
Avdet etti 
Ankaraya gidip 

rıhbm itile 
alakadar değil •• 

Ankaraya ıriden lıtanbul c~ 
leri bqmüdürü Seyfi B. avdet el· 
mittir. Seyfi B. in, Rıhtım Jirketi 
antrepolarında ziyaa uğnyan tüccar 
"fY&amclan dolayı tirketten istenen 
Ye milyonlarca liraya baliğ olan tu: 
minat iti için vekiletle teatU et
mek üzere Ankaraya ırittiği söyleni
yordu. Bafmüdür B. kendisile görü 
ten bir muharririmize, bu mesele i ... 
çin değil, bazı idari husuaat için 
Vekaletle ırörütmek üzere Ankaraya 
gitmiş olduğunu, Rıhtım tirketinin. 
meaelenin teıkil edilec:ek muhtelit 
bir komisyonda tetkikini talep ettiği 
ni ve itin V ekaleçe derdesti tetkik 
lıulunduğunu aöylemiıtir . 

Bu münasebetle, antrepolarda da
ha sıkı muhafaza tedalıiri alınması 
da tekarrür etmiıtir. 

Gümrüğe geri geti
rilmit bir ıey yok 
Dünkü aabeh ırazetelerinclen biri 
~ prip bir hadise batbfı altmda 
"Gümriikten yanlıılılda çıkarılan et 
)'ldlDl clükkiıılardan toplattrrıldıiı 
yuı:lmakta idi. 

Dün lıa busuıta kencliıile ııörütmı 
1ı1r ıııııabarririmi Ciimriil< bat mü
dürü Seyfi Bey ıu malumah vernıit 
tir: 

- Düldılnlarclan toplattmlmıt ve 
ııiimriife ııetirilmit hiç bir mal yok 
tur. Bu haber aaıluzdır. 

13263 numaralı mülııa l<ararname 
nin bazı hükümleri üzerinde iıtati.
tik miidürlüğile küçül< bir ibtilaf çık 
b. latatiatiı. müdürlüğü mevkii me
riyetten kaldınlan bu kararnamenln 
bazı bülriimlerinln cari olac:ağı ka
naatini izhar etmiıtir. Bu şeı.ilde ha 
zı mallann ırümrükten çıkmamaaı la 
zım ııelmektedir. Bu cihet tetkik e
dilmektedir. Tekrar edeyim ıreri a
lınmış ve giimriiğe getirilmit hiç bir 
ıey yoklar. 

Şoförler hakkında 
kanun layihası 

ANKARA, 17~ Şoförler ve ıey 
rüııefer haldı;ında hazırlanan kanun 
layihaaı üzerinde dahiliye vekaleti 
tarafından yapılan tetkikat bitmelır 
üzeredir. Bunun İçin Almanya, la
Yİçre, Belçika ve Franaanın büyük 
tehirlerindeki aeyriiıefer usulleri ve 
hada ..,ıörlerden batka. mmnleket 
dahilinde seyrüsefer eden bütün -
nizamlan tetkik olunmaktaclno. L.iyi 
kil vaaıtalarının hatta yaya yürüyen 
lerin de riayete mecbur olduldan 
biilriimler vardır. 

Liyiha kanun haline ırirdikten 
aonra ayrıc:a bir tlltbiı. tallmatname
a banrlanac:aktır. Bundan başlıa 

aeyrüaefer --- etrafında belediye meclialerine ve zalxta amirlerine 
bazı salilıi:yetler ...-ilec:ektir. 

Tarihi evrak 
ANKARA, 17. - Maniaa Meb'u

au Refik ş .... ı.eı Bey Meclise bir tak 
rir vererek Maarif Vekaletinin tari
hi evrakın muhafazası için ne gibi 
tedbirler aldıfını, Maliye Vek&leti
nin de bu evrakı satanlar hakkında 
ne muamele yaptıfmı sormu,ıur. 

Hendek Halk 
Fırkası binası 

HENDEK, IS - Halk fırkuı 
için İn§& edilen binanın ltİİfal me 
raaimi bu ayın 20 sinde yapılacak 
tır. 

Çocuk 
Hekimleri 

Kızıl vak'aları etra
fında görüştüler 

Çocuk Hekimleri Encümeninin g< 
çen pazar akfamı bir içtima yaptık. 
lan yazılmıJb. Çocuk Hekimleri,beı 
ayın ikinci pazar aktamı bu şekilde 
aralarında toplanarak meskki haı· 
pihaller yapmaktadırlar. Son içtima. 
da da mealeki haspitaller yapılmı' 
ve bilhaıaa son zamanlarda çocuk 
lar arasmda görülen kml vukuatı 
mevzuubahsolmuıtur. içtimada bu 
lunan her çocuk Hekimi. muayene 
ettikleri çocuklar arasında kaç kızıl 
Vllk'asma müaadif olduklarını aöy 
lemiıtir. Neticede, pek ııenit •< ild9' 
değilse de, çocuklar arasında kızı~ 
hastalığının faaliyette bulundur;u an 
lafılmıı ve hükumetçe kızıla korıı 
tatbik edilen tedabir üzerinde :ıöru
ıülmüttür. Bu cümleden olarnk bir 
k:ııım mekteplerde krzıl ntıaı tatbi
kati yerinde ırörülmüt ve çocuk He
kimlerinin de müaadif olacakları kı· 
"Zil müsabi çocuklara tatbik etmeleri 
için kendilerine kızıl"'ısı v~nlm~İ 
için Sıhhat Vekaleti nezdinde teşeb 
büsata karar verilmiştir. ____ .. _ ....... 
VtMyett~ 

iskan 
Suiistimali 

- ~-
Evrak henüz Devlet 
Şurasına gitmedi 
lakin suiistimalinden dolayı vı

layet idare heyetince elli kad r f'I· 
hıa hakkında lüzumu muhakeme k•· 
ran verilmişti. 

Bunlann çoğu karara itil"az ettik
lerinden evrB.km Devlet ıuraı;. a 
gönderilmesi lftzım gehn ktedir 

Ancak alakadarlardan bir ikiıi 
adreslerinde bulunamadığmdan teb
liğat yapılamamış ve bundan dolay! 
evrak Devlet şuı·asına henüz gönck 

Domuz avı 
Y alovada yaban dom1.1zu avına de

vam edilmektedir. Köylülere silah 
Te benıt "erilmiıtir. HiaseıJne du 
..,..den fazla domuz öldürenlere pa
ra mükafatı verilmektedir. ___ __... ....... 

Takas talimatna
mesi tadilatı 

Takas talimn.tnameıi üıerind" ya· 
pdan yeni tadilat dün Ticaret mü· 
dürlüğüne bildirilmİftİr. 

Talimlllnamede yapılan en mü
him tadilat ihraç alman malların &a 

trldıklannın l<at"i surette isbatı mec
buriyetinin konulmasıdır. Şimdiye 
kadar maim yalnız ihraç alırımlisı lci 
6 addedilmekle idi. 
Yapılan bir iıtatistike göre şan bır 

hafta zarfında takas suretile yapılan 
ihrac:at 243,881 li•a ithalut 36.1111 li
radır 

Adliye teftişleri 
BOLU, 15 - Üç aydan beri 

19hrimiz adliyeıinde tefti,te met· 
ırul olan adliye müfetıi•i lrlan 
Bey teftişatına devam etmekte
dir. 

Kocaeli'de millet 
mektepleri 

IZMIT, IS - Kocaeli vilaye
ti dahilinde Millet mekteplerinin 
çalıtması çok ehemmiyetli •urel · 
te devam ediyor. Mevcut deraha • 
neler ibtiyaca kafi gl'lmediğinden 
yeni derahaneler açılmak zanıre· 
ti hlllıl olmuştur. 

hl baılayacak ••• .. .. "" 
Ancak marta kadar da ralaat 

etmesine fırsat verilmemektedir. 

borçlar meselesi araaında bir mü
nasebet görmediğini bildirmiş
tir. Devletler Amerikanın muva
fakati olmadan bir tarafll bir ha
reketle borçları ödememek gibi bir 
vaziyette kalmak istemiyorlar. 
Ve şunu söylemek lazımdır kişim· 
cliye kadar bu vaziyete düşme
yen yegine devlet lngilteredir. 
O da timdiye kadar her vadesi 

borçlardan vaz geçilecektir. Bu 
ivazın ne olacağı henüz meçhul
dür. Bu noktada Amerika. geze· 
telerinde bir çok fikirler vardır. 
Panama kanalı civarında fngilte
reye ait bazı adaların Amerika· 
ya terkedilmesinden bahsedili· 
yor. Bazı gazeteler, lngiltere mü
ıeleri sanayii nefise ile dolu iken 
bu borçlar ilga edi1emiyeceğini ya· 
zarak bu §ekilde ödemek müm
kün olduğunu söylemek istiyor
lar. Borçlu memleketlerin güm
rük tarifelerinin Amerika malla· 
rına kar§ı indirilmesinden bahse
diliyor. 

edebilirler •.• .. .,. .,. 
Son Alman intihabatından son

ra Abn•nyada kabine teşkili 
müzakeratı başlamı§tır. lntihab"· 
tın Almanyayı girdiği çıkmaz
dan kurtarmadığınl ve az deği· 
şikliklc vaziyeti olduğu yerde bı
raktığını izah etmittik Binaen
aleyh timdiki Reichstag temmuz 
Reichstaıı'mdan farksu:dır. Belki 
fU fark vardır ki temmuz mecli
ainde Hitleriatlerin ve merkezin 
birle§mesile bir hükiimet teşkili 
mümkün iken timdiki Reichstag· 
da bu imkan da yoktur. Ancak 
geçen mecliste de bu fırkalar bir
leşip te bir hükiimet teşkil ctme
cliklerinden bu fark ta akademik 
aahaya münhasır kalıyor. 

chstag 6 kanunuevelde toplana
<.ak. Binaenaleyh o zamana kadar 
pazarlığa vakit vardır. Eğer bir 
netice çıkmazsa meclisin bir defa 
daha dağıtılmaaı lazım gelecek· 
lir ki. bu da artık siyasi iakllndal
dan batka bir §ey değildir. 

mit. Velhaııl Cenevrede silahları 
azaltma konferansı riyaaet diva· 
mnın pencereleri altında mükem· 
mel bir muharebe sahnesi kurul· 

C::ilnkü kinunuevvelin on betine 
lıiJ, aydan daha az bir zaman kal
~ığı halde henüz İngiltere ve 
ranıanm Amerikaya olıuı borç
~. meselesi halledilmemiştir. Bu 
~i devlet ve Belçika hafta arası 
ınerikaya birer nota vermi9ler 

~e 15 kanunuevvelde vadesi gelen 
...,c!• rçlann tecilini talep etmişler-
ır. 

1 .• Hoover'in elleri meb'uaan mec-
1•ınin bir kararile bağlı o)dq.. 
!rluıdan tecil kararı veremez. Bu
~Utı için yeni Reisicümhuru ia• 
1~areye davet etmittir. Roose
•elı marta kadar mea'uliyet Hoo
ı:~r· ~ait olmak üzere mütaleumı 
lı~ldtreceğini söylemiştir. Ancak 
kır ınütalea dermeyan etmek te 
lı olay değildir. itilaf devletleri, 
~ borçları halledeceklerini ü· 
rıt ettiklerinden Almanya ile 
•uıanne konferansında tamirat 

~eaelesini halletmi!lerdir. Bun
n aonra Amerika tamirat i ile 

geldikçe Amerika borçlarım 
bir caka ile tediye ederken, 
bu defa resmen tecil ricaımda bu
lunmuştur. Deniliycw ki lngiltere 
ve F ranaa gibi kapitalist devlet
ler de borçlannı inkar ederlerse. 
kendilerine borçlu olan diğer dev
letler için bu, fena bir miaal teş
kil edecektir. Bunun içindir ki 
Amerikaya yalvarıyorlar. 

Bizim bu bahiste ıöyleyece
iimiz tu dur: Alacaklı olan dev
letlerin, borçhılann noktai naza.. 
rmı anlayabilmeleri için kendi
lerinin de borçlu vaziyetine düı
meleri lazımdı. 

Amerikanın bu meseleyi nasıl 
halledeceğine gelince; öyle gö
rünü or ki bir ivaz mukabilinde 

Velhasıl Osmanlı imparatorlu· 
ğu borçlarını tediye edemediği 
zaman o zamanın bankacılan ne 
yapmak iıtemişlerae, timdiki 
Amerikalılar da ona yakın ıeyler 
söylüyorlar. Fakat o zamanki 

vaziyetle 'imdiki vaziyet araım· 

da bir fark vardır: Osmanlı im

paratorluğu hakikaten borçlarını 
verecek vaziyette değildi. F ran

Ea ve lngiltn-e ise isterlerse A

merikava olan borclarmı tedive 

Hükumetin burjuva fırkalarile 
Hitleria'lerden müteşekkil bir ka· 
bine teşkilini arzu ettiği anl.,şılı· 
yor. Ancak Hitleristler Yon Pa
pen ile müzakereyi reddetmiıler
dir. Reisicümhurun w• hüküme
tin bu fikrine taraftar olanlal' 
Hugenberg'in eli; klldar mevcut
lu milliv.,lnMver fırkasıdır. Rei-

"' . "' 
Hafta arası Cenevrede blr 

takım h&diaeler oldu ki bu hadi
seler baJka bir memlekette olsay
dı o derece nazan dikkati celbet
miyebilirdi. Halbuki laviçre gibi 
aiyui teaamübü ile asırlardan be
ri siyasi melce haline giren bir 
memlekette olması dikkate fayan
dır. 

Cenevrede milliyetperverler 
toplanarak hükumetin l<omüniat
lere karşı müteyakkız olmasına 
karar verecekleri bir sırada içtima 
ettikleri salon soayaliıt ve ko
münistlerin taarruzuna uğramıf. 
Polis müdahale etmi,, polisle ko· 
nıünistler çarpı§mJŞlar. Sonra İte • 
lsviçre askerleri karışmış. Halk 
ile asker arasında yapılan mi\aa
dereede epeyce kan dökülmüf. 
Arbedeler Lausanne'll d• siravet et 

mut. 
Geçenlerde lngilterede aç kalan 

itçiler de Londra üzerine yaptık
ları bir yürüyüt hareketinden son
ra polislerle ç.arpışmıtlar ve bu mü 
aademe neticesinde epeyce kan 
dökülmüıtü. Watinglon üzerine 
Amerika açlannm da yürüyü9leri 
hatırlardadır. 

Bu hadiseler biribirinden ayn
dır. Fakat biri Londrada, biri 
W&fİngton'da, biri de Cenevrede 
olan bu münferit hidiıeleri biri· 
birine bağlayan bir rabıta da yok 
değildir. Londra, Watington. 
Cenevre dünyanın en zengin il; 
memleketinin en zengin üç şehri· 
dir. Burada bize telgraf haberleri· 
nin bildirdiği neviden hadiseler, 
e11&•ta bir bozukluk olduğuna de
lalet ediyor ki bu, Avrupa için ivi 
bir ali met değildir. 

Ahmet ŞÜKRÜ 
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Gelen evrak ııeri verilmez -
Müddeti ııeçen nüshalar JO ku
ruıtur. Gazeto ve matbaaya ait 
iıler için ınüdiriyete müracaat 
edi1ir. Gazetemiz ilanların me · 
s'uliyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y e!ilköy askeri rasat merke

zinden aldığnnız malWrıata gö
re bugün hava bulutlu ve ya
ğı§lı devam edecektir. Kara yel-

1 
kıymete mal sahibinin itiru ı 
hakkı olduğu gibi o binanın 
bulunduğu yerin tahsil §ubesi-
nin itiraz hakkı var. Tabii mal 
sahibi kıymeti çok gördüğü za 
ma.n itiraz edecek, tahsil şube
sine az gördüğü zaman ... 

Simdi bu meseleyi tetkik e
derken unutmayalım ki; lstan
bulda kiralar ve binaenaleyh 
emlak fiat\arı muntazam bir 
surette düşmektedir. Takdir 
komisyonla.rının bundan altı 
ay evvelki kiralara v~ kıymet· 
lere göre koyduğu kıymet ü
zerinden ancak 933 senesinde 
vergi alınabileceğine göre kıy
mete esas olan icarla, veni kıy
mete göre kesilen vergilerin 
verildiği zamandaki icarlar a
rasında da düşkünlüğe doğru 
bir kira farkı olacaktır .. 

Tabiilikten şaşma 
- Fran.sı~cadan -

Suzy gözlerini açtı. Şefkat ve 
muhabbet dolu bir ıe•le Edou
vard'a dedi ki: 

- Seni sevmiyor muyum? Da
ha beni anlamadın mı? Seni ne 
kadar sevdiğimin hala farkır.da 

değil misin? 
Edouard hakim vaziyette idi. 

Bütün bu aözlere omuz silkmekle 
iktifa etti. Hiç müteessir olmamı~, 
hiç ıstırap çekmemiş gibi görünü
yordu. 

Ama hakkı da yok değildi. Su
Pek yakınlarımdan birinin zy ne yapacağını ıaıırmıı bir hal-

Beyoğlunda bir mülkü var. Bu de idi. Kocaımı bırakıp kaçmağa 
mülke kıymet takdir edilmiş. bir türlü karar veremiyor, diğer 
Bu yeni kıymet ml\I sahibine taraftan ıevgilisi Edouard' dan da 
tebliğ olunurken tebliğ kağıdı- bir türlü vazgeçemiyordu. Halbu
nın yanında bir de oo. tahsil ki Edouard me•eleyi kat'i surette 
şubesinin itiraznamesi birlikte halletmeğe karar vermişti. Onun 
veriliyor. için son ultimatomu dayadı: 

.Şubelere verilen bu itiraz - Suzy, ıu anda içimde sefil 
hakim komisyon kararında tah bir fırtına dolaşıyor, kabil değil 

j minde isabetsizlik değil de ra- anlryamazsm ... Artık bu, böyle gi 
k h t b. b" k demez. Ya kocan, ya ben .. Ya ona 

1 
am .a ası, ır ınanın ıyme-

1 devu vermitti. Bu kaçışa intihar 
aüıü vermek için ,eaki bir caketi
ni deniz kenarmda bırakmağı da 
ihmal etmemitti. 

* * * Jules Efendiye artık "başın 

sağ olsun,, a gelenlerin haddi he
sabı yoktu. Zavallı herkese ayrı · 
ayrı dert yanıyordu: 

- Ne yazık ki, zavallı karımın 
cesedini bile bulduramadım. Ay
lardan beri boJuna arayıp dunı
yoruz. Kim bilir biçare parça par
ça mı oldu?. Y olua o zarif vücu
dü büyük bir balık mr yuttu?. 

Bir gün bir haer .. Herkes hay
rette .. Susy'yi Pariste görmütler .. 
Tabii iı mahkemeye İntikal etti. 
Adliye koridorunda karşı karııya 
geldikleri zaman Suzy kabahati
ni itiraf etti. : 

- Affet ,dedi, onu seviyordum. 

Bugün 
°;.' -;-r.·.._ ~~ ı.; .- ! ., . . ' -

ve MART HE 
EGGERTH 

KALPTEN 
~AJİK'te 

KALBE 
Şen bütün kederlerinizi unutturacak ve hoş iki saat 

KARMEN-· 
Bizet'in meıhur opereti 

KARMEN 
A9k, ölüm ve kanlı boğuf
ma meydanları memleketi 

olan İap:ıoya' dır. 

KARMEN 
Musikiperverleri memnun 

edecektir. 

KARMEN 
Pek yakında Artistik'h 

! a . haç• Aüny:ı havadis 'eri 

11 de tenzilatlı fia tlarla matine 

' Bugün MELEK Sinemasında 
LİLİAN HARVEY 

ve misilsiz komik ARMAND BERNARD 
tarafından temsil edilen 

PALYAÇO 
büyük filmini mutlak görtinüz. tini diğerine yazmak gibi zü- acımaktan, ya beni sevmekle" 

1 hulleri düzeltmeye imkan ol- vazgeç ve bunu açıkça söyle ki 
j sun diye verilmiş... Halbuki ben de baıımın çaresine bakayım. 

5 derece idi. maliye tahsil şubesi böyle yap- Suzy birden delikanlının boy-

~~~----~~~--~---!' ' mıyor .. O itiraznameyi bastır- nuna atıldı: 

den esmekte olan rüzginn sü
r' atinde müblm de§iıildik ol
mıyacaktır. Dün ban tazyiki 
758 milimetre, en fazla sıcak

lık ] 3 derece, en az sıcaklık da 

Edouard'ı biliyorsun. Onunla kaç 
tıın. Fakat izzeti nefsimi dÜ§Üne
rek kendimi intihar etmit gibi 
gösterdim. Bu suretle patlak vere 
<'-ek bir rezaletin önüne geç mit ola 
cağımı düıünmüştüm. Heyhat ki, 
hile çabuk meydana çıktı. 

İstanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu 

Nete • Zevk - Güzellik - Zengin tuvaletler -
unutulmıyacak şarkılar Jules içini çekti: 

1 
--~~ mış. Her takdir edilen kıyme- - Hayır ,dedi, gitme! Haya-

.... L8!!11 , le bir de _itiraz.o, ame yapıştın- tım, ruhum, canım Edouard. Sen 
• _.. .. _ yor. Meal1 şu Bu kıymet az- yaıamak için nefes alıyorsun de-

dır. haddi layığına iblağ edi- ğil mi?. Ahtederim ki o nefeste 
niz". Ben bunu gayrİHmİmi bile benim hakkım vardır. Seni 
buldum. Bu takdiri kıymet ko- naaıl bırakırım, sen nereye gide
misyonları da birer devlet mü- bilirsin?. 

-- Asıl rezalet bu oldu, dedi, 
elalemin diline düttük. Kiiıke sen 
de herkesin karıaı gibi düpe düz 
kaçıp gitseydin ... 

Ör.ümüzdeki pazartesiden itibaren 

ELHAMRA 
Darülbedayi T emsi1leri 

Bu akıam saat Sinemasında 
Pendik te 
Giriyor galiba! 

Mecidiye köyünün Istan
bul hududu içine nasıl girdiği
ni bilirsiniz?. 40 kuruşa buz 
gibi et sattığı İçin bu şirin kö
yü terfi edip İstanbul mahal
lesi yaptılar. Galiba yakında 
Pendik kasabası da ayni mü
kafata nail olacak.Çünkü gaze
telerden birinde oradaki bir 
kasabın ilanını gördüm. Ko
yun etini 30 kuruşa sığırı 20 
kuruta sattığını ili.o ediyor. 

Şüphesiz bir ıey varsa Tür
kiyede etin en pahalı olduğu 
yer lıtanhuldur. Eğer her u
cuz et satan yeri İstanbul hu
duduna alırnk, korkarım ki 
günün birinde bütün Türkiye 
İstanbul hududu içine girer .• 

Basmakalıp itiraz! .• 
Bizde kanun en büyük hüs

nüniyetle ve her türlü haksız
lığın önüne geçmek için yapı
lır. Lakin ameliyat sahasında 
iş onu tatbik edenin dirayeti
ne kalır ve çok kere kanunu 
•ıazedenin iıtediğinin aksine 
istikametler verilir .. 

Size bir misal: 
Maliye, bir kanun mucibin

ce lstanbuldaki binalara kıy
met vazediyor.. Eıki esaslara 
iı;tina eden şimdiki vergiler 
ve bu yeni kıymet takdirinden 
sonra tabii değişecek. .. Bunua 
için husuıi komisyonlar var. 
Her tarafı geziyor, ölçüyor. bi
çiyor, konturatlarına bakıyor 
\e ona bir kıymet koyuyor. Bu 

"Milliyet,, in roma111: 17 

essesesidir. Takdir ettiği kıy· - Öyleyse kocanı, evini bırak 
metin ait olduğu binayı o ko- benimi .. beraber gel. ltalyaya gi
misyon gibi gezip görmeden, deriz, san' at şeh_irle~nde. d~l~şı
hatti. nerede olduğunu bilme- rız, ispanyaya gıderız, hır ıkı ay 

den böyle basma kalıp itiraz- ı orada kalırız. 
nameler vennek yanlış bir yol- - Oh, ne saa~et .. Ed?uard n.-
d ı t la t · d ·ı aaadet ! Yalnız rıca ederım, bana ur. s e r asıye enı en ve 
bizim ·idare makinesini harap bir hafta müsaade et. Hiç olmaz -
eden hastalık böyle böyle sal- sa Juleı'ün haberi olmadan bu ay 

rılık fikrine alıştırayım. Kaçhğı
gm haline gelmiştir. Komisyo-
nun verdiği karara tahsil şube
sinin itirazı varsa onu esbapı 
mucibesile ve her kıymet hak
kında tabii ayrı sebeplere isti
nat ederek yazıp vermelidir. 
Böyle her kıymete bir matbu 
itirazname verince n"' komis
yon üzerinde nP. de halk üze
rinde iyi tesir yapmaz. Halk 
bu şubeleri her ne pahasına "'" 
!ursa olsun vergi mikdarmı 
artırmakla ittiham eder. Hal
buki takdiri kıymet kanunu
nun istediği bu değildir. Bina.· 
!arın gerek halk gerek hüku
met lehine kıymetleri değiştik
çe onu tesbit edip vergide ada
let temin etmektir. 

Ben bu matbu itirazname
leri vaktile eski uıulu muba
kememizde gıyabi davalarda 
davet edilen ve her iddiayı red· 
deden vekili müsahharlara ben 
zettim. 

Hüseyin oğlu Mustafa Zeki 
Beye. 

İltifatınıza teşekkür ede
rim. 

Karilerimizden (A.S) Beye. 

Mektubunuzu aldım, Tekli-

mız zaman kalbinde kin ve inti-
kam hissi aramadan beni düşüne
bilsin. 

- Hiç merak etme, çabuk alı
şır. Jules dünyada karm kaçan 
ilk erkek değil ya .. Fakat madem 
ki •en bir hafta istiyorsun. Pekala 
eğer sekizinci gün burada kala .. 
cak olursan, beni feda etmiş ol
duğunu hatırla .. 

:(. :(. :(. 

Suzy sözünde durdu. Hafta ıo-
nunda mücevherlerini toplıyarak 
küçük çantasına yerleştirip hazır
landı. Edouard'a da şu mektubu 
gönderdi: 

"Şekerim ,ben itin kolay tara
fını buldum. Kocam belki arkam-
dan bir kaç gün ağlayıp sızlıya
cak, fakat sonra her ~yi unuta
caktır. Bu aktam otomobille bildi
ğin yolun önünde bekle!,, 

Suz evine yakın bir yerde ran~ t 

finize kimse yanaşmadığı için 
b~.nu ~~rce. i_mki.o kalmadı. j 
Guzel sozlerınıze teşekkür e- 1 

derim. 

Bir meraklı kariemize: 

İki numarayım. Hürmetler. 

FELEK 

Felsefe cemi. 
yeti Toplandı 

Dün saat 5 te lstanbul Mual
limler Birliğinde Felsefe Cemiye
ti toplandı. Cemiyetin ikinci teb
liğini Dr. Şevket Aziz Bey "Yeni 
bir hayat telikkisi" ismi altında 
verdi. 

Bu tebliğ, muhtelif hayat fara
ziyeleri. içinde en yenisi, hayat ve 
şuurun geniş bir determinisma ile 
izahından ibaret olan Profesör 
Doktor Popillanlt'nun fisiko - §İ
mik hayat nazariyesine aitti. Dok 
tor Popillanlt, Dr. Şevket Aziz 
Beyin hocaaıdı ... 

Manevi şalı•iyetin teşekkülünü 
0 Bio-psil<ologik" bir görüşle izah 
eden b1t nazariye bize dar ve ka
palı bir "monisma" nın ve zihni
yeci olmıyan gayri ilmi «plara
lısıııa» nm buhranlarından kurtul 
mak ve cehde müstenit teki.mül
cü geniş bir "monisma" ya tevec
cüh imk8.nlarını vermektedir. E
ser, bugünlerde tercümesi çıka
cak olan uTürk Antropoloji" mec 
muasında neıredilecektir. 

Tebliğ geç vakte kadar aürdü 
ğünden, hakkındaki intibalar ve 
münaka~alar, 15 gün sonraki iç
timaa bırakı!mııtır. , . ' Etem izzet 

Beyin kitap 
halinde çıkan 
son romanı: 

21,30 da 

(ÜÇ SAAT 

OPERETi) 

Yazan: Ekrem 

Reşit Bey. 

Besteleyen Cemal Reşit Bey. 
Umuma 

3 peıde 27 tablo. 

Kari mektupları 

Havagazi şirketi 
1. Hakkı imzalı aldığımız bir 

varakada şöyle deniliyor: 
1 

''Kuzguncuk'ta Babanakkaş so .. 
kağmda 5 No. lı hanede havagazi 
saıfiyatı 18-10-932 den 8-11-932 
ye kadar geçen 21 gün zarfında 
7 metreden ibaret ve bu 21 gün i
çin saat kirası ile yol tamir masra 
fı 42 kuruı olduğu halde Hava
gazı şirketince 60 kuruş istenil
mit.tir. Bu hesapla saat kirasile 
yol tamir masrafı olarak abone .. 
!erden bu sene 360 kurut yerine 
379 kurut alınacak demektir. Na
fia veki.letinin nazarı dikkatine 
keyfi.yeti arzederiz." 

Yeni neşriyat 

Kemal Cenap Beyin 
• 

eserı 

Tıp fakültesi Phisiologie profesö
rü Kemal Cenap B. tarafından "Ter 
minologie internationale en Türk " 
isimli fransazca bir eser neşretmiş
tir. Doktorlarımıza tavsiye ederiz. 

1 ZA YI - Mükayyet bulunduğum 
1 

Cümhuriyet 'Merkez Bankası hisse J 

senedimin 121522 D. No lu iki par-Göz yaşları!. 
Bütün kitapçılarda vardır 

' 

ça muvakkat ilmi haberini kaybet
tim. Yenisini alacağımdan hükmü 

yoktur. İnhisarlar Neşriyat amirle-ı 
•••••••••••••• rinden Kamran Şerif, 

gösterilecek olan 

FERNAND GRAVEY'in 

Candan Seviyorum 
Frans zca fÖzlü, şark ' h bü\'ük kome Cl i filmi •el e 

Cuma tati lini en hoı ve eğlenceli geçirm!:.. isteyenler: 

ELHAMRA sinemasına koşup 
2 büyük film birden görmelidirler 

1 - KiRiK KANATLAR 
Mümessilesi: L U P E V E L E Z 
2 - DAKTiLONUN . İZDiVACI 
Mümessilesi: MAR!E GLORIE 

ıııı- İlave olarak Paramount dünya havadisleri 

Tematakiranı titreten film. 

FRANKENSTEIN 
Halkı 

OPERA. 
kemali tehalükle 
SİNEMASINA 

RAiF NECDET 
X X ncl 

San'at ile tefekkürün yanyana yürüdüğü ( Yirmi11ci 
Asır ] herkes, hususile gençlik için _çok faidelidir. Ciddi 
ve nezih edebiyata parlak bir nümune olan ve yirminci 
asrı terennüm eden bu edebi eser bütüıı eC:ebiyat ale
mimizi alakadar edecek mühim bir mukaddeme ile de 
süslenmiştir. Üç aydeoberi tabedi'mekte bulunan 
[Yirminci Asır] yakında çıkıyor. Yeni Şark Kütüphanesi • 

ha oldu. Arasıra. paşanın veya nim o derece perişandı ki böyle gibi hareket edemezdi. Bunu tün evi sevindiriyordu. Yalnız 

ADEM ve 
büyükhanımın ısrarile salonda bir şeye teşebbüs etsem ikinci ke- bilmekle ve vicdanımı azap içinde ben müteessirdim. Y alr.ız ben, ay-
geceleri toplandğımız zaman hiç limede cümlenin sonunu getire- görmekle beraber hiç bir şey ya- !arca Denizi görmekten mahrum, 
lıoşuma gitmeyen bir şey yap- meyecek, büsbütün fena bir vazi- pamayordum, bizi bu müşkül va- koca köşkte Süheyl;. ile baş başa 
maya mecbur kalır, onlara gaze- yete düşecektim. Kendimi sık- ziyetten kurtaracak bir harekete kalacağımı düşündükçe çıldıracak 

HAVVA 
elan Süheyla, aleyhimde, bo,anma 
Javası açarsa tabii a.rayaDenizin de 
ismi karışacak ve bundan sonra da 
Paşanın ondan ayrılması mecburi
yeti hasıl olacaktı. Bütün bunlar 
zihnimi işgal eden bir sürü farazi
yelerdi. 

Bir gün. büyük salonun bir kö
sesinde Denizle yalnızdık.. Sühey• 
İ;. evde yoktu ve Pa,a da uyuyor· 
tlu. 
Birdenbire salonun kapısı yavaıça 

ocıldı. ikimiz de korkudan put ke
ıiİmiş gibi idik. Fakat kımıldıyamı 
yor, artık köpeklerin elind~n kur· 
Luluş imkanı olmadığını görünce 
~uran geyik gibi, hiç hareketsiz, 
;.deta kanımız donmuş, bekliyor
fok. yavaş adımlarla. adeta gürül 
il etmekten korkuyormuş gibi, a
yakları ucuna basarak birinin geç· 
:iğini duyduk, merdiven kapısı a
·ıldı, o zaman merakla birden -bire 
:löndüm ve ancak Paşanın bir göl
~ e gibi dışarı çıktığını görecek ka 
lar vakit bulabildim. Merdivenler 
le ayak sesleri uzaklaşırken kendi 

Y N b • !eri yükses sesle okurdum. O ge- tım, müthiş bir kuvvet sarfederek teşebbüs edemeyordum. gibi oluyordum, ve sanki bu işte 
aşar a 1 

d k 1 d' k h"k" · "k• b" · • bbtu··n kabahat onunmuş gı"bı" Su" -ce e pe yavan o ao sava ıs ı- ı ayeyı aşı ar ır aıızaya ugrat- Bir aralık paşa bir seyahat ta-
görmedi mi? Filhakika bulunduğu- sımlarrnı kısaca geçmiş, büyük madan bitirdim.. Fakat şakak- &avvuru ortaya attı .. Denizle bera- heylaya kızıyor, bu seyahati mem 
muz köşe, salonun diğer k111mları- hanım bilhasa hikayelerden hoş- larımda.n terler sızdığını hisse- ber gidecekler, bütün yazı Avru- nuniyetle kar,ılamış olmasından 
na nazaran. karanlıktı; biz de 'hiç !andığından onun hatırlarını yap- diyordum. içimden bu hikayeyi panın muhtelif ıehirlerini, plaj· dola.yı -o-nu dütman alıyordum. 
kımıldamamıştık. Dalgın bir insan mak için hikayeyi okuma.ya baş- yazana da, tercüme edene de. larını gezmekle geçireceklerdi. Mehtaplı bir geceydi. Erte· 
peki.la bizi görmeden, Paşanın o- lamışdım. Bu Fransızcadan tercü- ha.na okutanlara da bol bol linet- Deniz bu projenin cazibesine der- si gün paşa ile Deniz Napoliye 
dasındao çıkarak, merdiven kapı- me edı"lmı·ş bı'r hı"k~yeydı" ve ler savuruyordum. Hikaye bittik- h 1 k 1 b f"k . · 1 hareket edeceklerdi. Ben yalnız - a apı mı! u ı rı sevınç e 
sına kadar gidebilirdi. Fakat gün mevzuu da karısını çok seven ih- ten sonra salonda derin bir sü- karŞ1lamıştı. Yeni insanlar, yeni başıma bahçeye çıkmış, kuytu 
ortasındaydık. Ve önüne bakar gö- tiyar bir kocanın onun tarafın- kfıt başladı .. Esasen büyük ha- tuvaletler, Avrupa şehirlerinin köşede, iri bir çamın altında otur-
rünmesine rağmen daima müteces- dan aldatılmasına bilerek rıza- mm daha bitmeden uyumaya baş- kulaktan işittiği, sinemalarda gör- mu§, dalgın, düşünüyordum. Bir 
sis gözlerle etrafı süzen Paşanın · d lamı•tı. Her zaman okunan yazı- an dikkatle beni süzen iki göz his· göstermesıy i. Bu ne feci bir te- ' düğü lüks, ışık ve sefahat yer-
da. bizi görmemi• olm•sı da çok d f Ok d lar ve hususile hikayeler hak- 1 • k S h seder gibi gayriihtiyari başımı ' sa Ü tü. u ukça ve mevzuu ermi görece ti. onra seya at 
uzak bir ihtimaldi. Deniz de a.yni daha kuvvetle kavradıkça seıı- kında fikrini söyleyenler çıktığı İntibalarını anlatırken bütün ka- k,Jdırdım. Deniz karşımda, bir 
su~~ soruyordu: - Acaba gördü min tıkandığını, şakaklanmın hal<lke 

1
bu defa kimedse ağzbını açıp dınların gıptasını kazanacaktı. adğaca dayaobmış. hiç hareketsiz 

mu. attığını. yüzümü ateş kapladığı- bir e ime söylem i. Ve u sıkı- Hangi kadın böyle bir cazibeye uruyor ve ana bakıyordu. Ora· 
Kendi kendimizi aldatmak ve nı hissediyordum. Bana _ salo- cı hava ta paşa baş ağrısını ba- mukavemet edebilir, geride onu ya ne zaman gelmişti?. Aya.k ses-

teselli etmek için Denize: "görme- nun havaH birden bire taham- hane ederek odasına çekilinceye · çok seven bir kalp bıraktığını lerini biç hissetmemiştim. 
mi•tir., diyor Vf" bunun sebeplerini 1 d"I b" d d kadar devam etti. hatırlardı ki? Üzerinde kolsuz ve vücudü-' mü e ı mez ır erece e ısmtnış 
uzun uzun anlatmağa çalışıyor- ve ağırlaşmış gibi geldi. Sanki O günden sonra artık paşa Yolculuk hazırlıkları derhal nün bütün çizgilerini kaybetti· 
dum. Fakat bu sözler hissediyor- tavan alçalmış ve lambanın zi- ile eskisi gibi samimi ve laubali ikmal edilmişti. Bu acele ve te- ren geniş bir rop vardı. Yüziinü 
clum ki n,,. onu. ne de beni ikna e- · yası azalmıştı.. Önümde rakset- görüşemeyordum.. İkimizde de !aştan paşanın, bir an evvel ben- mehtaba doğru kaldırmıştı ve bu 
debiliyordu. Sonradan Deniz, bana meye başlayan harfleri güçlük- mütekabil bir .çekingenlik vardı. den kaçmak arzusuna kapıldı- pozda çok genç, çok masum bir 
odasına girdiği zaman Paşayı çok le seçiyor Vf" kekelemeye baş1a- Daima onun bana, yalvaran na· ğını, tahmin ediyordum. Süheyla kız gibi ilahi bir hali vardı. Ayni 
mustarip bulduğunu, başağnsın- yordum. Hikayeyi yarıda bırak- zarlarla baktığını vehmettiğim da babasından ayrılacağı. evde lahzada, hafızam, ani bir geriye 
dan şikayet ettiğini ve akşama ka- maınak için büyük bir gayret gözlerinden kaçıyor, bilhassa De- yalıuz kalacağımız ıçın hiç te giditle bir sene evvel onu ilk gör-
dal kendisi le konuşmadığını anlat· sarf ediyordum. Bir aralık hik;.ye- nize dair bir söz geçerse der.hal müteessir görün mey ordu. Zaten düğüm geceyi hatırladı. Dekor 
tı. Artık şüpheye mahal yoktu.. nin arkasını okumayarak başka bahsi değiştirmeye çalışıyordum. Denizden hoşlanmıyordu .. Bu ay- ayni, eşhas ayniydi, yalnız oyna· 
Paşa her şeyi biliyordu. ___ ~_Jc_Jt~ü~r~lu~·__1:b~irı-_J~ey_ıull1:'d~u~rr,uı;ı_~~;ıı...~b~·-~ı....:~az~iiY.!e~t~inu:ı:ı,i_ı·ıı-&ı~·r~kin~·~1liiğ"yi~·~hi.ı·iACdİ.:.;....1-.ı:.ılıık..ku;,;ı..biı:..z.aıı:ııa.J:ı...U:.i.ıı......ıil.1.it.k.la.s.-,_!_~n!a~a-d~ır~a~m~~d~e~ğ~iş~m!!!liş~t~i.~~D~e~n~iz::....:n~e:__~ 



4rtistik'te 

bile düşmüş 
adın 

Mady Chriıtiaıu, 1 
il Szöke, Ernest Demburb, 
Stüve, Alex Saacha, Lllian El

Otto Walberg, Cari Güntber, 
I)' Meinhardt, Harry Neoton. 

J.o;ia Verneuil'ün methur facia•ın 
dan alınmııtrr. Mevzuu ıudur: 

&iitün Paris Vera Moretti'yi ta~ 
. Bütün Paris ya1ayı1ının tat
tarzıru bilir. Onun için p;ara ke
. · aık mefhumundan daha yük-

.tir ... Tercih ettiği pereıtitkir tim 
k Banker Gido Grevendir. Bir 
• genç bir ııazeteci, bir mülakat 
gelir, gittikten sonra, Vera. en 

ll\etli yüzüklerinden birinin ça
dtiının farkına vanr. Hırıaın,an

&:azeteci olması ihtim.Ji vardır. 
leci bu ittihamı protesto -

ltideki iirah emamen meyuı bir 
e yaparak yüzüğü V enıya iade 
: O , Rene Bebet, hınızlıitr ken 
meslek ittihaz etmit bir adam 

:İldir . Müellif olmağa çalıımq,fa
muvaff akiyet kuanaınanutlır. 
tanınmıı adam olan müddei 11-

i babası artık onun için lüzum.
Para ıarfetmek iıtemem.ittir. 0-
iimitıizlikle. kendinıi morfine •

. l'nırı ve bu mülhit zebiri tedarik 
. ne suretle olursa olsun para te-
kine uğraımıştır ... bu hilr&ye Va 

.. çok teıir eder ve bedbaht bir 
.ırı cinayet yoluna attığı bu cl.
ilcanlıya kartı bir hi11i merhamet 
~ ..... _ Bu ııenç müellifi, temamen 

volmadan evvel kurtarmak iıte
tedir. Ve doktoru Möıyll Vll

'un yardımila huıuıi bir teclavi
•onra Rene'yi kurtarmağa mu
k olur, 

\r •ra da o ııüne kadar olan tarzı 
l'atını tebdil eder. Doıtu boınker 
tıı' e pasaportlarını verir ve buna 
lıabil hakiki bir muhabbetle Rene 

· taptıkalp eder ve Rene onun evi 
Ye.leşir. Delilotnlr da Verarım at
. bütün kalbile mukabele etmek-
•r. 
liaıtalığından temamen iyileten 
~. yeniden büyük bir zevkle te

çalı~ır ve bir tiyatro yazmafa 
ak olur. Piyeıi, ilk temıllin

, P•k büyük bir muvaffakiyet ka
lt. 

lıl<lın zamandan beri, Rene, ı..ı..
n bah10lunduğunu ittememit

l 

. I' alrat bir eğlence cezlntiıl eo
ııda Riviyerada ona tekrıu- t-
tder. Renenin gÜnden ııüne art
ta olan JÔhreti baboı11 müddei 

"Dile dOımiltJ kadın,, filmlndl'n hir sahne .. 

· ce meçl>ul olmadığından bu 
llÜ hareket baba ile oğlun barıt 
rrna ya.-drm eder. 

~uhavere e~naıındl\ ona Veradan 
imayı tavsiye eder ve ona layık 
icadın olmadığını ve hatta fena 
IÖhret kaz~nmıt olduğunu da i

l!!: eder. Br.habıının fikrine göre, 
1'1 tııevki ve hayiiyeti.le müteoa
bir kaJınla <.'Ylenmeıi, meseli, 

' Kent'in dilber ve genç kızını 
ı mUnaıiptiı·. 

~ile ile lük• bir ik2I11etgi.hta o
Vera, Rcur.'nin naıd bir vazİ· 

t~ olduğunu pl!k aıa ıörür ve on 
: kend~ıi için !F tikbalini feda et· 

a. kendisi razı o!ınayacağını,bu 
, •İni ve bu parlak istikbalin fe
ıı.ı knpı:t.tmumastnı sôyler. 

\r, Reııe'ye iftirnlu daha kolaylaş 
' k için b:ırkeı- Grevcn'le eık: 

.. ~elx.Lini tPcdidc ba"Jar. Rene: 
0 l'\ce isyan eder, fakat, kurnazlı . 
"''! Vcr~nın bii} ük aşkının kendi
te)l,;n ettiği ezim fedakirhğı nn
~akta gecikmez. 
'J za b' ' h d" k ·· tnlln n· c.a a onmeme u -
t karar'ru vel'mı~tir. Bu da kati . 
"'!! hiç bir z;,n :~n Verayi terkel-
ktediı-. 

lfelekte 

~~lyaço. 
l\İck 
~aruf alman >•ldızı lilian Ha~
'11 çok sevilen filmlerinden bir 
~İdir. Mevzaa ~eolince: 

~·•ırloalade moJ.,rn bir oanator · 
ha.ataları rahat ve aikin, haı!a 

muhayyel_ Güzel Madam 
· ~tı da hu ınz;vaai.hın müsa
. '": Makıim lvJaOam Davıon'un 

•~ aşıkıdır. l "kat ber gece Ma 
bavaon bu 7avall. •tılcı oya

~~ Apollo tıyatroıunda oynayiln 
tr rece dolu ve kalaboılık bir 

· lı~afından alkıtlanan Palyaço 
'ın seyrine sidiyordu. 

~ . 
,~ Palyaçonun bu 1arııın kadın 

ki tesiri nedir ki her ı;ece ti
~İr Un ayni locasını işgal ediyor. 

Ccce Madam Davıon ıanator 
verilecek bir müsamere :cin 
ek vesile.ile Palyaçonun ·lo-

"Palyaço,, filminden 
bir .rnhne .. , 

Bu haftanın 
Proğramı 

Majik: /inip/en kalbe 

Glorya: A !la11tide 
Mt'lek: Palyaço 

Elhamra: Kırık kanat
lar, Dalıtilo11un izdivacı 
Artistik: Dile fiii1Jmüş 
kadın 

Şık: Namus lekesi 

Alemdar: Cennet 

Hiliil: Enıde11 

yolu 

Milli: Denıir hapı, ateş 

aider. fakat kapının önünde Sanatoryumda verilen müsamere 
kıyafetinde duran Quick'i ta- de Palyaço ve Madam Davaon bera

t;ı ·. Palyaço kendiıini tiyatro di- ber yemek yiyorlar ve kadın geceyi 
"ii Henkel deye takdim eder ve Palyaçonun kollarında ge<,irİyor. 

iL : yen.eğe ııiderler. Quick Palyaço kıyafetinde iken 
.""'ek her gÜn Madam Davaon'u kazandığı bu muvaffakiyetten pek 
. l\t etmektedir, zira •tık olmuı- ı:-emnun değildir. her ne baha11na 

•kıiın k11kançlık etmek uter- , olursa olsun kadını Palyaçodan IO-

1 
ğulmak lazımdır. Oyun ...-iı;adap
kıyafetine koyuyor ve kadın~ mtltal 
nndan birini 1arhoı bir haMc kendi 
lit ediyor ve kadının tecaaürü karşı
sında Palyaçonun kendisi olduğunu 
ve bu sahn~nin mürettep olduğ:.1nu 
itiraf ediyorıada Kadın İrtonmıyor. 

ıı.\adam Dav10n mütee11ir hakiki 
Quidri ııörmek için tiyatroya ııidi
Qyor. uick locaımda yalnı7. oturan 
Madam Davronu h .... k .. in ııözii ö
nünde kucaiına alıp tiyatronun ku
lislerine doğru kaçıyor, mi4teriler 
yeni bir numara zannedeı ek alkııla-
maktadır. · 

Kapah perdenin arkaoı'lda müıte
riler ze,·kle şu muhavereyi dinlemek 
terlir. 

Quickle beraber 
- Hayu'. •. 

gi~ermiıin? ... 

Henkel':e beraber? ... - Hayır •.• 
ve yüzünden makiyajınr ve ınaıkeai
ni çıkararak ya benimle ..• cdvap bir 
busedir .. fakat bu aırada perde a
~ılnuş olduğundan halkta bur-.., tabii 

1 olup ~uldcHe alkıtlryOl', , 

Opera'da 

Canavar 
Yaratan 
Doktor 

( 

Oynıya!'lar: Colin Clive, Mac 
Clarke, John Boleı. Sona K.arloff. 

Opera bJ hafta af&İı yukarı tezli 
bir :,uı;er !ilm cöıteriyor. lk;. filmin 
mevı:uunu §Öyle hUll1& t'debiliriz: 

Gece, bozuk pencerelerinde ıarip 
zıyalar görülen ve azametli, vahti 
bir manzara içinde yüluelen yarı ha
rap bir kule ... 

Bu harabede, iki adam... eıraren
iiz bir iıle uira,an iki insan ya~a .. 
maktadır. 

Sabah olurca, onlann, sayfiyenin 
mahviyetperver mezarhğt t:trafında 

dolaştıkian görülür... Bunlar ne it
le meığuldürler? Genç doktor Fran-

"Canaı•ar yaratan doktor,, filminden bir sahne •• 

kestein'in anlaşılmaz tecrübeleri ne
dir 

Bir gün, ibtiyar proleaörü doktor 
Valdmen onu it batıoda baıtmr ve 
tüyler ürpertici orrrını söylemeğe 
mecbur eder. 

Frankestein'ın bu mülhit snn 
nedir? 

Bu ırr • o kadar mü thit· •· o derece 

Jean Murat ilkbahar-
• 

da Istanbula geliyor 
tüyler Ürperticidir ki, Frankestein Fransız artı•stı• baharda oto. bunu kemali ehemmiyetle her kesten 
ıaldamı4tır. Babası, hatta sevdiği nı 

şanl111 bile onun meşgaleıinin ne ol mobı·ııe şeb. 
duiunu bilmemektedirler. 

Frankestein, korkunç, boralı bir • • 

1 
•• 

ııecede eserini vücude getirecektir. rımıze ge ecegı" • ni soyliyor •• 
Ve canavarın ilk hareketini eördüğij 
müz vakit titireyecek ve korkaca- BERLIN muhabirimizden: 
ğız. 1 Ber:in; tiyatro, s~ema vP kı~ 

Canavar kimdir??? eğlenceleri cihetinden en müsa 
Nereden geliyor? Alimin kudretli · · · S k kl d 

1 k 'k k t 1 • ıt mevsımı yaşıyor. o a ar a 
e e trı u up an onu garıp ve şay· ı kı .. . 
tani bir hayatla harekete getirmiş- sefalet a yor. Her kotede b-ır 
tir. O, haricen bir adama benzemek kaç dilenci, size bir kibrit, bir a 
ledir. Fakat, pek çirkin, dehşet ve- yakkabl bağr, bir hiç mükabilin 
rici ve korkunçtur... · de el açıyor. En kibar sokaklar-

Onda niçin bir katil dımağı var- da bu vardır. Fakat diger taraf 
dır? 

Filmin, baıından nihayetine kadar, tan gecenin muayyen saatlerin 
seyircileri endişe, helecan içinde 11- de bütün sinemalar, tiyatrolar, 
kan bir sır dola~maktadır.Bır hurafe barlar doludur. Burada Pariste 
ahenğile cereyan ve beklenilmeyen, oiduğu gibi para yiyenler ve eğ 
i11anı müteheyyiç eden hadiıat, aza- lenenler yalnız ecnebiler değil
mi bir kudrette bir haile vücude ıre- ı dir Almanlar daha çok h _ 
t' kı d' f' • ovar 1""s-~ r·ıe '.r·h. b' k 1- t 'f ed 1 dalrk yapryorla, daha çok para ... ı mı ıç ır e ıme arı e· 1 • ] 
mez. Çünkü bu güne kadar Büyük yıyor ar. 
Sinema'nın en mü{-kül 1anati olan : Burada bazı yerler var ki, o
bu "Korku ve deb,et" aalıa11nda bu · ralarda en büyük artistlere te
dereceye kat'iyen eriıilememiıtir. aadüf edeniniz. Artist diyince 
Geçilmeıi i.nıkinı olmayan Fran- bi deki ·ı al 1--' ' 

k · f'l · · ·· ·· .. . z manası e mama anr . esteın ı mını gorunce, muteııır ~ • • . , 
lacak, hayrette kalacak ... ve titreye- Yazık ki, bızde artistlere, RD -
cekıiniz. ate lizımı kadar dıemmiyet 

Universal Plctureı Corporation'in verihniyor. Tiyatrolarda, sah. 
bir süper-filmidir. nede bir aanatkirı, bir artilti al 

Charlot 
Evleniyor mu? 

Şarlonun ııene evleneceği taYi 
oldu. Geçenlerde loo Aongelee'te 
teni.a turnuvası yapılrrken, seyir ... 
ciler arasında Şarlo ile yanında 
bir de kadın vardı. Gazeteciler 
hemen Şarlonun bu kadınla evle
neceği zehabına kapıldılar ve ta
yialar aldı, yürüdü . 

BBu kadın ,imdiye kadar bir 
kaç film çevirmiı olan Paulette 
Godard'drr. 

Bir gazeteci Şarloya evlenmek 
niyeti olup olmadığını sormuı, o 1 
da müabet bir şey söylemeyince, 
ııazeteci demiş ki: 

- Jyi ama, aiz, Matmazel Pau
leıte Godard'ı herkesin içinde Öp
mlipünii:ı. 

Bunun Üzerine Şarlo gülerek ıu 
cevabı vermİf: 

- Eğer ben her Öptiiğüm ka
dınla evlenmek mecburiyetinde 
kaltaydım, muhteşem bir harem 
vücude gelirdi. 

1 RADYO 
Bugünkü proğ:ram 
17 den 17,45 kadar Saz ( Müte· 

ref hanım). 17,45 den 18 kadar ııra
molon, 18 den 18 kadtn- SAz (Kemal 
Niyazi bey ve arkadaılarr), 19 den 
20 kadar orkeıtra, 20 den 20,30 ka
dar Saz (Belkiı Hanım), 20,30 den 
21,30 kadar Hanımlar ıaz heyeti, 
21 ,30 den 22,30 kadar orkestra, a
jana ve borıa haberleri, saat ayarı. 

VARŞOVA 1411 m. 
13.15: Gramofon. 17.35: Ke

za. 18 05: Konıer. 19.35: Lltvan
ya milli bayramını teı'it. 21.20: 
Senfonik konser. 24.055: Caz
hand. 

BUDAPEŞTE 550 m. 
17 .35: Sigan muıikisi. 19.05: 

Bir sesli filmin nakli. 20.35: Bü
yük. operadan naklen: Mazart'm 
eserlerinden "DON JUAN" ope· 
raıı. Müteakıben haberler, ıonra 
sican musikisi. 

ViYANA 517 m. 
18: Romantik opera parçaları. 

21.05: Klasik operetlerden mün
tehap parçalar ( Paul Kerby ida
resinde). 23.20: Gramofon ile ak 
41am parçaları .. 

PRAC 488 m. 
18.20: Keman takımı. 20.25: 

Piyano konaeri ( ıonatlar). 22.55: 
Şarkrludan nıiirekkep kODMr. 
21.25: Tiyatro. 23.25: Slav dam
ları ve halk tarkrları. 

BERN-ZORIH 459 m. 
20.50: "ARZT WIDER Wll

LEN" iıimli Grounot'nun eaerle· 
rinden opera teme.ili. 22411: Rad. 
yo orkeatraaı tarafından konser. 

ROMA 4-41 m. 
18.311: Orke.tra. 20.20: Miiaa· 

habe · gramofon. 21 .311: Brabmı' 
ın eserlerinden 5enfonik kona.er. 

BÜKREŞ 394 m. 
13.05: Gramofon. 14.0IS: Gra

mofon. 18: Radyo orkeetraıı. 
19.30: Keza. 20.45: Gramofon, 
21.05.: Filbarmonik musiki. 

BRESLAU 325 m. 
21.35: Yeni bir aletle konaer. 

22.25: Muhtelif. 23.50: Berlin'
den naklen: Nes'eli muıiki • 

kıtladığı zaman her Almanın 
göğsü kabarryorO artisti kendi 
mevcudiyetinden bir parça diye 
alıyor. Her san'at müessesesi
nin, her yerin bir iki yrldızı var 
ki, halk onlara titrer. 

Bu aralık burada bir kaç 
F r111111z artisti de bulunmakta
dır.Meseli Jean Murat, Charles 
Boyer, Marcel V allee, Pieradi 
ıe ltalyan artistlerden Daniel 

Mari~ Beli 

Parola buradadırlar. Bunlar, bu 
rada büyük birfilm çeviriyorlar 
Bu numara cevap vermiyor! Ki 
nunuevvel nihayetlerinde bite
cek, sinemalarda gösterilecek. 
Jean Murat bu film bittikten 
sonra Parise gidecek.. Orada 
Marie Bell ile L'homme a Es
pons filmini çevirecek. 

Jean Murat'ya sordum: Ma
rie Bell'i nasıl buluyorsunuz? 
Sonra rla izah ettim: Marie 
Bell'den biraz benimsiyerek 
bahsediyorum. Çünkü o Türki
yeye gitti, Ankaraya gitti. Ora
da birkaç tell'.sil verdi. Güzel 
hatıralar bıraktı. Jean Murat: 
''Bu kadar iyi tamdığınız bir ar 
list hakkında ba,ka ne diye
yim? detli. Bu aralık İtalyan 
artistlerinden v,. Jean Murat İ
le beraber ayni filmde çalışan 
D.nid Parol geldi. Bizim ma
saya oturdu. Hemen sözü çevir 
dim: 

- Marie B .. 11 hakkında ne 
.:lüşünürseniz, dü1ününüz, Möa 
yö Murat. . Biz amatörler ka
dın artistleri, ayni derecede ol
salar bile, erkek artistlere ter
cih edivoruz. Dedim. Bu sözüm 
güzel ~damlı, aarı91n ve pek 
sevimli İtalyan artiıtinin botu
na gitti. Hemen söze karrıtı: 

- "Anlatrlryor ki, kadınla
ıa ihimaa ediyorsunuz. Mösyö 
Murat ile üçüncü defadır ki, bir 
arada film çeviriyoruz ••. dedi. 

Jeane Murat bu ilkbaharda 
lstanbııla otomobile de gekıce
ğini söylemi,ti. Güzel İtalyan 
artiıtin~ sordum: 

- Siz de beraber gelmez mi
siniz? Cevap vndi: 

- JPane Murat'nın bu seya
hatine maalmemnuniye ittirak 
ederim. Türkiyeye gitmek be
nim için de bir zevk olur. Zanne 

derim, kocdm tla buna bir teT 
demez. Biliyorsunuz ki ben 

, Foka filmin Avrupa vekili umu 
misi M. Daner ile müteelıhi
lim .. , Sevimli artist, söz anam
da, çocuğu olmadığı için çok ü
züldüğünü de söyledi. 

Franaız artisti Jeane Murat 
spora fevkalade dütkündür. 
Yaz, kı§ sporlarının hepsini se
ver. Mükt"mmel ata biner. iyi 
yüzer. Tayyarf' kullanır. Esa
sen kf'ndisi sahneden yetitmit 
değildi. Umumi hupte tayya
re zabtiı imıİf. Harp e.naamda 
hükiımet tarafından tayyve it
leri için AmerikAy• atinderil
mit. Harp bittikten sonra Ame 

Jean Murat 

rikadaki dostlarınm ıararile si
nemacılığa intisap etmİf. Bu 
suretle, on senedir, sinem• ar
tistliği yllpıyonnut-. 

Son günlerde Almanyada -
9')k alkıtlaıan artistlerden biri 

; de Metropol tiyatrosurda a,.-
1 nıyan Musery'dir. 
. ı. $. 

!··························· 
f Beş gün, beş 
Gece denizde •• 

Balığa çıkan bet 
• genem 

batlanna gelenler 
Bülent, Ali, izzet, Remzi Be,.Ierlo 

Todori iıminde bir .,enç balık tut. 
mak için ııeçen cuma ıababı Ali &. 
yİn bu ıeoeki kotra yarrılarında 1' 
dafa birincilik kazanan Kont kotra
ıile K.adıköyünden açılmışlardır.Beş 
arkadaşın yaptıkları proıırama ııöre 
bunlar cuma geceıi saat 12 ye kadar 
Hayırsız ada açıklarında balık hata· 
caklar ve döneceklerdir. Saat 11 e 

kadar balık tutmuılar ve tam dön
mek Üzere iken hava birdenbire bo 
zulmuş ve kotra lıtanbula gelm .. 
Üzere yola ç:ıkmıttır. 

Kotranın motörü itletildiği ve yel 
kenleri açıldığı halde rüzgarın tiddt 
tinden kotra Boz buruna kad...- ıü

rüklenmit. orada beş arkaı:lq düme
ni çveirerek Armutluya reçrnek iı· 

ternitlerse de muvaffak olamamqı... 
dır. Bütün ırayretlere rağmen lıotn 
cece dörde doiru Eminli rıda11no 
dütmiiıtür. Kotra adaya diitiinc:e 
poyraz IU-.U... 11iınmıtlar Ye kot
radan dıııarr ç.rkamamrtlardır. Falıaı 
hava tülııi- bulmadığından lıotn 

limanda &allanıyor, demir lootrayı ol 
duğu yerde tutamıyor, bet gÜa ~ 
ııece deniz Üzerinde kalıyorlar. 

F eryatlannı ada bekçiıile karr11 
duyuyorlar n aalıilden palıetlerl• 
kotraya yaY&n lıir ekmek atıyorlar. 
Bet cenc; din aalıaha kadar kalıyor
lar Ye yann ıılanelde karınlarını 
doyuruyorlar. E..velki cün öileye 
doğra hava ılüzaliyor ve kotra bare
lret ettiriliyor, cece ... t 10 da dır 
loet arlcadat Fiilüryaya oradan d• 
lıtanbula kavuıuyorlar. 

Gümrük m6tehassı
sınıa tetkikleri 

ANKARA, 17.- lnhiıar VelWe 
tinin celbettiki Amerikalı mütebaı
ııı Giirnriilıılerde tetkikata ı..,ı._, 
tır. MütebaH11 Gümriilı: Umuın Mü 
dürliifünden tahriri buı melümat 
iatemiıtir. 



iki hükumet reisleri 
arasında teati 

Dört lspanyol genci 
şehrimize geldi 

edilen telgraflar Otomobille devri alem seyahati"" 
. T çikan dört lapanyol genci ıehrimize 

. ANK":R~. 17._A:.A-.-:- ~us ıhtıtı~- gelmiştir. Bunlardan biri M. Federi
linın 15 ıncı yıldonumu munasebe Y co Santanderdir. Bu zat muharrir ro 
le Re;ıicu'?"ur Hazr .tl~~y~e Sov- j manci ve Madrit'te çikan A. B. C. ga 
yet So•yal,.t ~uralar bırlıgı ıcra ko- zeteıi muharriri Valladia darülfünü 
mitesi ~ei&i M. Kalenin cenaplar.• ve profeaörü ve a~İ zamanda Vafladia 
Bap·ekıl ismet Paşa Hazretlerıyle tehri Belediye reisidir 
Halk Komiıc;rl_er medi.•~ reisi ~- 1'1:0 M. Federico Sant~der diyor ki: 
lotof ve Harıcıye Ve~lı. Tevfık .Ru! - Otomobille devri alem seyaha-
tü B~yf~diyle Ha~ı~ıye komısen tine çıktık, uğradığımız lıpanyolca 
M. l.ıtvın~f v~ muavını Ka~n ~- konu,ulan şehirde konferanslar ver· 
ra~ı'!da abdekı telgraflar te..~tı edil- mekteyİz. Seyahat arkadatlarım Mrs 
mıthr• E . Mo p . M : · . · ıbt""' · l5 · · nnque tara. aver, Artemıo a " Bınncı teşnn u.aumn ıncı . Ma 1 S . . D. , 

ld .. .. .. .. k ti ı Şab • Arıegos ve rce o anJUı ıaz 
v• . o?u?1unu u. u. anın. 11 saa- dir. BunJar doktor ve avukattırlar. 
delın•z de doıt bırlık balkının refahı 23 t · · eld Mad 'tt h · ld 'V •• eşrınıevv e rı en are-
içın başannakta o ugumuz yuce k ti p . v· . N' c M" . • 1 _u_ı_ -•-- . e e anı, ııı. ıı, enova, ı-
ıtte tamamıy e muvıuu ... uunoınız ı· la V d'k T . t Bel t · besi di .. · · ... d'I ki .. n, ene ı , ınyeı e, gra ve 
çı':' k be 

1 
.. ~ ~ ~ 1 e en- Sofyaya uğnyarak lat~nbul'a .gel· 

mın • u unu rıca ey ~=· M.K al elik. Buradan Anadoluya geçerek Fi 

b 'ki • · d d~':ı. liıtin, Bağdat, Tahran. Hindi.tan, 
•: ~oıtça te !' erınız e~. ve . -

1 
Hind.içini. Hong Kona, Filipin ada; 

)ennızden derın surette mutebaasıa lar A e 'k A b.I adalan ve or· 
oldum. mım~ teıe ~ ennu " ta Amerikanın bazı tehirleriru dola, -Sa . . kk' rl . . k bul 1 ı, m rı a, n ' 

buyurmanızı nca edenm. . tıklan aonra Madrit'e döneceğiz. liu 
Kalerun ha • b" d b' ' k · · .. . . .b ""' . 15 . .

1 
seya tı ır sene e ıtınne ıatıyo-. , Bınna tetnn ı ti.aaunın ıncı 

ldö ·· .. .. .. beti l bir teb 1 ruz. yı numunu manaıe Y ': Seyahatimiz iyi şerait iç.inde pıç-
riklerimi ve doat ıuralar ittihadı hııl ı mittir. Yalmz Balkanlarda yoUann 
kının ~ refahı yolun~a ~ap~- feııaliii ve ifAretlerin olmaması yü
ta oldugnnuz ..., daha ıımdiden gu· zünden sıkıntı çektik. Meseli. Yu
z:l _,~":?,ni~~~ını:ı: mu~ · ıoılavyada yollar, Belgrat şehri ile 
"ın mu,,_.,..,y.,.. ıçın en aamum b' t t t kil d. Bel t 
1 ki · · '-b 1 bu · ır eza ef e ıyor. gra ne 
e enmı - u yunnanızı nca k d b' h' . 
J · B. . kacla ıkı '-·"-b a ar muntazam ır şe ır ıse mem-

e enm_: . ~ı 0 r ~ _,. yan leket yollan kadar fenadır. Ayni söz 
dostlugun iki memleketin menfaatle- 1 · Bul · tan T" k' · · de · d • ta v en ganı ve ur ıye ıç.ın 
nne u~pn olaralı: ~ ara cagı· söyliyebilirim. Buralarda da yollar, 
na UYI surette lıanaabm var1dır. t seyyahlara cesaret vercek bir halde 

ıme d ··ıd· 
· D b 'k d'I ki · • d egı ır. 

1
, oat~ te .. ~'-tn 1 e :.':'~z den Bulgaristan ve Yugoslavyada az 

do ayı ııze yurca en te9e ........ • e- ·•~--da ı • d' eki • ekil p H ti · T" mııuar mevcut o an ışaret ır e-
~m ~~ . t~ta ıwk,zr~ en& u~- rinde, yollar ve ,ebir köy isimleri 
1 y balk unc ı biri tiren d v~e k milli yazı ile yazılmı, oldu'ğundan 
erlb .• ınıd sı _ ~" -~-ı- .__':,'-~ bir ecnebinin bunlan ukuması kabil 

su ıçın e verıınu ocuıea .......,_ • d • ·ıd· T" ki de ld • "b· La . . . _ I bi "--"'di Doatl • egı ır. ur ye o u •u gı ı -
gının g~e . r "::-"'' r. . • ugu- tin harflerile yRZJlm•• olsaydı bir 
muzun ilerlıyecegı Ye her ılô mem- eb. · · b" ·· k k ı ı · .. · • __ , 1 • olarak ecn ı ıçın uyu o ~y ıgı mucıp o· 
l<~etın ıuanaat enne. uyıun . turdu. Burada Türk memurlarmdan 
daima kuYYetleneceii yolundaki ka- .. d--- ·· k ,_ b" b' ha .. · 1 · •'-'- d · gor ugumuz oı.y ga u saa mu~ 
nantınr.a tamamıy e ı,u...,. e enm. kk' , T" ki . .. .d. . . ._ 

Molotof t~şe ınz . ~r Y!YI ~· ımızın ~:'v 
.. B' · · T · 'btilil' · l5 · • kinde terekkı etmıf bır halde gor-

ınncı qnn ı nıın ıncı dük B k . bilh 1 Yl)clö .. .. - ebeli 1 hir teb ' . u no layı uaa spanyaya 
"-J-~u .'.'.'~mu Y ~-enli k dönüıümüzde, halka bildirmek iste-nK erınııe .,-uıııınıznı saauc ve om . ,, · 

fUmuz balkının refahı için enaaınimi n%. dileklerimi zab iılilerine arza müaa- ______ ...,._._. ____ _ 

..... t eylerim. Bu mutlu fıuattan İs· 
tilade ederek meınleketlerimiz ara· 
s.tnda teyemmünen mevcut olan doıt 
lu ğun her iki tarafın azamı refahı 
yolunda gittikçe artacağı hakkmda
lıi kavi inanı,anı teyit eyleTİ.nL 

Tevfik Rüttü 
" Birinci Teşrin ihtililinin 15 ind 

yılclöniimü mün,..ebetiyle doıtça teb 
rik ve dilekleriniz beni derin bir 
surette mÜtehusia etmiıtir. iki mem 
tikçe verimli olanık ilerlemeai yolun' 
lekeli yakınla,tıran dostluğun git
daki kanaatinize tamamiyle iıtirak 
ettiğimi teyit ..,.ı-ı.ıe bahtiyanm. 

Litvinof. 

Memlekettt 

Bir minber 
Gönderiliyor 

Bu minber 8 asır 
evvel yapılmııtır 

''Birinci tqrin ihtilalinin 15 inci 
yı!döniimü münasebetiyle &İze hir 
tebriklerimle ıerek ,.tıaınızrn aaade tır. 
ti ve ,ereı. dost ,uraıar ittihadı hal· Şeyh Abdürrahma
kının refahı hakkındaki dileklerimi 

Siirtteki Büyük Camiin mimheri 
lıtanbul asri atika müzesine gönde
rildi. Etrafı çok sanatkarane yazı ve 
nakı9larla ıüılenmit olan bu Mim
ber 8 aıır evvel tahtadan yapdmq-

Rneylerim. Memleketlerimizi bağlı- DıD ka tİlİ 
ynn sağlam dostluğun iki tarafta 
menfaatluine uygnn olarak daima 
arblcağına kavi surette kaniün. 

Dr. Tevfik Rüttü. 
"Birinci tetrin ihtilalinin 15 inci 

yıldönümü dolaysiyle doıtça tebrik
lerinize biliaane t"'ekkür ederek 
momlekf'tlerimizi birl"'tinn dostlu
ğun J{ittikçe aı~maaı hakkındaki 
dilelclMinize yiiTekten ittirak ede-
nm 

Karahan. 

Troçki 
Yolda 
Pireden geçerken 

Yunan marksist
lerini kabul etmedi 

Kopenhag'tan ıelen bir habere 
ıore, oraya gİbnİf olan M. Troçlô, 
Kopenh ... 'ta Darülfünun tlılebesinin 
talebi ü~rine "KapitaliDnin ıuku· 
ıu•' mevzuu üzerine bir konferam 
verecektir. 

Verilen habere ıön M. Troçlô 
Kopenhag'ta ikametinin temdidi i
çin, aoıyaliıt partUi nezdinde tqe!.. 
büılerde bulullK&kbr. Danimarka 
hükümeti M. Troçlö'nin puaport .... 
nu, Kopenhaı'ta ıekiz sfuıden faz •. 
la tu.lmamak tartil evize etmifti. 

Pireden geçer.hen .. 
ATINA, 17. A.A. - M. TroUkY. 

yı hamil olan vapur, Pire limanına 
gelmi,tir. 

Mümaileyh, kendisini istikbale ıe 
len marluiıtleri kabul etmekten im
tina etmiştir. 

_,.::.,__,~~~~~-

Mes'ut bir evlenme 
ANKARA, 17. (Milliyet).- Ro

ma büyük elçimiz Vasıf B. İn yeğe. 
ni Neriman Hf, nin doktor Ahmet 
Hamit B. le evlenmesi münasebetiy. 
le Ankara palasta bir çay ııiyafeti ve 
rilmiıtir. Ziyafette B. M. Mt-cliıi 
Reiıi Kizım, Bqvekil ismet P"4&· 
lar Hazeratı, Vekiller, Meb'uılar 
Korcliplonaatik ,.. aile doıtlan hazır 
kl"nmt'tla•dar 

rYeni evlilere ..,UetJer dileria.) 

Hoyhuncu Şeyh Abdürrahmanı öl 
düren Siirtli Necmi ıe<;en gÜn Van 
dan Siirde getirilet'ek oradan Diyar
belôrc götürülmüıtür. 

Necmi bundan bir kaç ay evvel 
"Sürt Yeni Hayat" fabrikatörü Ya
aini beye yapılan suikasttan maz
nun olup mevkufen muhakemesi ic. 
ra kılınırken bir kece hapishanenin 
üç kapusunu kınp kaçmı1tı. 

Camid.en halı çalan 
" . 

muezzın 

Adapazarından yazıhyor: Ye
ni cami mü~zzini Hamdi Efendi
nin poliae müracatla camiye hır· 
uz girdiğini ve halı kilim çaldığı 
haber verdii{ini ve yapılan tahar 
riyatta bunları bizzat kendisinin 
çalarak zabıtayı tatırtmak istedi· 
ii anla,ıldığı yazrlmııtı. Müddei
umumilikçe teYkif edilen Hamdi 
Efendinin bir ıene evvel de cam.i
den halı ,,., kilim çaldığı, bu sir
kati ikinci defa yaptığı anlatılmn 
br. Zabıta bunun Üzerine Hamdi 
efendinin evinde bir ikinci arama 
yapmıt ve bir sene evvel camide 
<:alınan altı kilimi de evinde bul- i 
;.,uttur. Tahkikat tamik edilmek· 
tedir. 

Yo-yo salgını 
Kon.yadan bildiriliyor: Burada 

salgın halinde bir haatalık vardır: 
Y o-Y o .•• "Y o-Y o" oyuncağnıa tim 
di bir çok dükkanlarda tesadüf e 
dilmekte, meraklıları artmakta· 
dır. Yerli çıknkçılar dıa "Y o-Y o" 
yapmağa başlamıtlardır. Bu haa
talık Konyaya lıtanbuldan ıira· 
yet etmitşir. 

ESKiŞEHiR. 14 - Yo-Yo me 
rakı Eakqehire de a.irayet etme· 
ğe bqladı. Sokaklarda birçok 
çocuklann ellerinde Yo-Yo'larla 
oynayarak gittikleri ıörülüyor, 

lzmirde yeni bir 
spor sahası 

lzmirdcn yazılıyor: Eırefpap 
da talebe çayın namile alman ve 
lzmirin en eski apor ıahaaı olan 
genit yerlerin sahipleri olmadığı 
anlatılmıtlır. Burada sporcular 
için iyi bir saha vücude ıetiriJe. 
cektir. 

• a 1 eden Geçen Yazılar Kövcüler 
Arasında! 

::.; , ·I' - • . , ı- ....... . • ,. , 

1 Devlet 
Şurası 

Fon Papen 
İstifa etti 

1 

Şehir meclisinde dün de 
fırbna koptu 

Dün bir toplant 
oldu, samimi 

hasbühaller yapd 
(Başı birinci sahifede) 

karblmamakla beraber latanbul 
halkı bu vaziyette Belediyeye 2,5 
milyon lira ödeyecektir. Yapılan 
yolların iki tarafrnı:faki evlerin 
cepheleri ölçülecek ve niıpet edİ· 
lerek o yola giden masrafın yan· 
:sı bu nispetten çıkan cephe sabb
larına takaim edilecektir. Yola 
cepheai genit olan bina aahipleri 
bittabi daha çok para verecekler· 
dir. 

(Başı birinci ~ahifede) . J 
Mümalleyh mare§a.I Hindenburg

un yapacağı müzakerelerin Reiştağ' 
ın el cavuca sığmayacak bir halde ol 
duğunu iıbat edeecğinden ve reiıi
cümhuru beıvekile mezkur meclisi 
ilk fıroatta feshetmek hakkını bak
§etmeğe amade edeceğinden ümit 
vardır. 

(Başı birinci sahifede) 

de noksanlar var. 

nek olacak kadar mükemmel bul· Halkevi köycülük şubesi biıtiİ 
duğunu anlatb ve: zası dün saat 17 de bir topla 

Bu vaziyetten sonra artık İs
tanbullular yolsuzluktan tikayet 
edemiyecek, belediyeye müracaat 
ederek yo) yaptınlmaaını İsteye· 
miyecektir. Cünkü parası halkın 
cebinden çık;.cakbr. Bu buhranlı 
zamanda latanbullular çamurlu 
.aokaklarda yürümeğe bilmecrubi
ye razı olacaklardır. 

Fakat lstanbul belediyesine o
lan borcumuz bu kadarla da bit· 
miyor. Çünkü ayni kanunun ayni 
maddeai müceddeten yol intaatı· 
nın yan paraamm halktan alına· 
eağıru emretmekle kalmıyor. Mü
ceddeten in,a edilen yollarla be. 
raber liğım ve kanalizasyonlar 
da zikredilmektedir. Binaenaleyh 
kanalizasyon geçen yerlerdeki bi
na sahipleri de kanalizasyon mas· 
rafının yarısını vereceklerdir. Be-
lediye kanalizasyona 7,5 milyon 
lira vermektedir. Binaenaleyh bu· 
nun yarısı olan 3 milyon ve küsur 
lira11nın da gene halktan alınma· 
sı lazım gelmektedir. Hulasa la
tanbul halkı belediyeye 5 milyon 
ve küaur lira borçludur. Bu para 
naaıl ödenecek, nasıl tahsil edile· 
cek, bu cih,.ti şimdi he&ap itleri 
müdürlüğü tetkik etmektedir. 

Daimi enci1men azasından A
dalı Avni B bu huauata diyor ki: 
"- Bu işi diifününce aklım du· 

ruyor ve daha ileri gidemiyor. 
Halktan yol ve kanalizasyon mas 
rafının yan&ıru alabilmemiz için 
bina sahiplerinin ellerinden tapu 
senetlerini almalıyız. Çünkü yeni 
yol ve kan,.)izaayon yapılan öyle 
aemtler var ki buradaki binaların 
bepıi Jtatılaa bu istenilen parayı 
ödeyemez." 

4000borçlunun 
Evi 

(Başı birinci sahifede) 

bir buçuk aylık İcra mühleti zarfın
d" muameleıini tecdit ederıe, icraya 
10 para bile vermez. 

9 - Emniyet sandığı vadesi biten 
bo•çlulara ihbarname gönclermit ve 
borçlannı ödemiye davet etıniftir.Va 
dc•i biten bu 1200 parça emlak an
cak verilen mühlet bittikten ao11ra 
icraya verilecektir. 

Sandık müdürü Tevfik bu husuata 
demi~tir ki: 

- Sandığımıza merhun bulunan 
menkul, gayn menkul bütün emvali 
4 Eylülden itibaren icra vaaıtaıile 
sattınyoruz. Vadeleri hulul ettiği 
halde borçlanııı ôdemeyenlerin do&
yalarmı peyderpey ait olduklan icra 
dairelerine gönderiyoruz. Fakat bir
den yapılmıyor. itlerini bitirip icra
ya verdiğimi7 ıGnde ancak 20-22 
dosyadır. Elimizde bulunan İpotekli 
muamelenin mevcudu 6500-7000 a· 
rasındadır. Eğer ıazetenin yazdığı 
doğru olsa sandığın hiç tahsilat yap'. 

M. Von Papen'in bir nutku 
BERLIN, 17. A.A. - Havas a

janaı muhabirinden: M. Von Papen 
İrat etınit olduğu bir nutukta Alman 
ya için hudutların uzunluğu ve her
hangi bir tecavüze maruz kalması ib 
timıilile mütenasip bir ehemmiyet ta 
lep etmiştir. Mümaileyh, şöyle de
miştir: Alman hudutları Avrupadaki 
diğer milletlerin budutlarınına hep
sinden uzun ve tecavüze hepsinden' 
ziyade kolaylıkla maruz bulunacak 
vaziyetteCir. 
Şu hale ııazaran, lrnanya Avrupa 

en kuvvetli askeri vaziyete malik ol
mak mkburiyetindedir. Bittabi bu 
itın tahakif;uk ıabaıına isali için za
man isler> fakat bu Yon Papen -
Şlayher rejiminin açıkça izhar et
mi; olduğu 'bir mefkuredir. Fon Pa
pen ve ~alher rejiminin yeniden sİ· 
liolanmak gayesini takip etmekte ol 
duğu ne kadar söylenirse azdır. Bir 
de Almanyamn bundan başka bir ı 
rejim~ tabi olması imkinı yoktur~ 

Hiçbir muahed ehiçbir misak ve 
hiçbir proje, beynelmilel aulhu istih
daf etse bile, bu gayeye niıbeten 
hiçtir M. Von Papenin yukarıda 
bahselmİf olduğumuz mevzua dair 
olan nutkunda bir defa bile millet
ler meclisinden bahsetmemesi mani
dardır. 

Bu rejim, liaanile ve ber,Unkü ic
raatile kuvvetten başka hiçbirşeye i
melrtedir. 

Keriman 
Ece 

(Başı birinci sahifede) 
rih te (hof geldin gÜzel abla .. ) 
dedikten aonra: 

- Bir fey daha söyleyeceğim 
amma ..• dedi. 

- Ne söyleyecektin ? 
-·- Kulağına söyleyeceğim. 
- Açik söyle. 
- S<!ni yanağından öpmek iıti 

yonım. 

Ken:nan Ece yanaiını masu
mun mİAi mini dudaklanna uza
tırken, ıüverteyi bir alkıt kapla· 
dı . " 

Gazİıteciler kra: :çeyi tekrar 
sardılar ve kendi fotoğraflarını 
güzelimizle beraber kendi maki
nelerine aldılar. 

Motöre binildi. Pasaporta ya· 
naşıldığı zaman, sahil oldukça ka 
labalıktı. Maamalih halk aadece 
seyrediyor ve .. alkışlamayordu. 

Bir aea yükseldi : 
- Alkışlaym be yahu ! 
Ve bunu el şakırtıları takip et· 

ti. Pasaportun önü keaif bir halk 
kalabalıiı ile dolmuştu. 

Keriman Ece.. Bu kalabalık 
dalgası araaına karıştı. Ve derhal 
bir otomobile binilerek lzmir pa· 
laaa gidildi. 

Keriman Ece Amerika ve Mı
:ur seyahatinin mukarrer olduğu
nu, fakat henüz tarihinin teabit 
edilmediğini söyledi. - Abidin 

madığını kabul etmek icap eder. Bu- K a d 1 k ö y'de 41••1!! 
na i•e tabii imkan yoktur. Size ıunu 
söyleyim ki sahta çıkarmak üzre ic- D İ S T a b İ b İ 
raya tevdi ettiğimiz dcıyaların ye- Z E K. 1 H A L 1 T 
künu 65-70 arasındadır. Şu balde sa Her ıün Haatalarını Alb yol 
tılığa çıkarılanlar da bu 65-70 gayri 
menkulden ibarettir." 1 ağzındaki Muayenehanesinde 

kabul ve tedavi eder 

Atiret hayvanları 
Adanadan yazılıyor: Kölek 

boğazından ııeçerek Çukurovaya 
dağılan aıiret hayYanlanrun mik 
darı ıudur: 15131 koyun, 8471 
keçi, 1181 sığır, 512 deve. 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Galataaaı·ayda Kanziik ec

zahaneai kal'fı&ında Sabne ıo· 
kaiında 3 numaralı apartmıan
da 1 numara. - Telefon 4.4354 

DOKTOR 

r .d 1 N Ş 0 KR Ü 
ı:: ..lıili haatabldar mütehaHısı 
Her ,Un öileden aonıa lıtanbul 
Türbe Babwi Caddeai No. JO 

Telefon 2,26?.2 

POTO 

,._ ______ .. 
ı 

Zayi Nüfus tezkeremi 
zayi ettim. Yenisini alacağım
dan zayiin hül.mü yoktur. 
1330 tevelliitlü İakeçeli Ne
cip oğlu Nüaeyin. 

Göz Hekimi 

PROFESÖR 

orESAT PAŞA 
BABIALİ 

4 /4NK,.RA CADDESİ N~60 

Göz Hekimi 
o= Süleyman Şükrü 

Birinci aınıl mOtehas•11 

(Babıali) Ankara caddesi No.eo 

llTllW 
~Qkara caddesi Cagaloglu yokuşu numero: 4.l 

Masrafta ne yapıldığına ıelin
ce onu hiç bilmiyoruz. 

"- Ben Berlin mezbahasını da 1 yap~.ıştır .. ~~. topl nnuoda Sili•rİ. 
gezdim. Orada da hayvanın batı· · Celalıy ekoyunden gelen bazı ko) 
na topuzu vurup öldürüyor ve 1er de bulunmuştur. 

Eğer masraf kısmında ihtiyat· 
karlık yapılmışsa mesele yalnız 
varidat noksanından ibaret kalıru 

Akai hal iflastır. Tutulan yol 
ifliaa götüren yoldur. Makamdan 
izahat isterim." 

kanlannı bir teneke kutunun içi• Köycülük şubesini le.kil eden 
ne akıtıyorlar. Bunu ben gözle- lar birbirlerine lP.nıştı'"ılmıştır. 
rimle gördüm, dedi, Bundan •onra köycülük komite 

Nureddin Münşi Bey, mezbaha· reiai Süleyman Şevket Bey tuafı 
d adisiplin ve teşkilattan eaer gö- dan konuıma yapılmıı ve komit• 
remediğini söyledikten sonra Av- faaliyeti anlatılmıştır HUiasası 

Nuri Beyin cevabı 
Belediye reis muavini Nuri B., 

tenkitlere cevap verdi ve: 

nıpa mezbahalanndaki mütahc- dur: 
de ve tetkiklerinden bahsetti ve: Komite azası bazı köyleri ge· 

" - Bu mezbahalarda kan bile tir. Bunlar araaında SiJivrinin Ct 
göremezsiniz. Koku naınına bir liye köyüne gidilm.iştir. 

- Makam hiç bir zaman sah
nede görünmekten çekinmemiı
tir." dedikten sonra, dedi ki: 
"- Mazbatanın imza etmeyişi 

bunu noktai nazarına muvafık 
bulmadığındandır. Tetkiki hesap 
encümeni tetkikat yapmadan bu 
huıuata hüküm vermek bilmem 
ne dereceye kadar münıifane o-
lur. 0 

şey bulamazsınız! dedi ve bir kan 200 evlik olan bu köyde güzel 
kurutma makineai getirtildiği hal mektep vardır. Okumağa kıymet 
de hem meml.,kete 80 bin liralık rilmiştir. Köy muallimi iyi çalış 
bir varidat temin edilmiş hem de ta ve köylüler çocuklannı seve • 
pis kokunun ortadan kaldırılmış okutmaktad .... 
olacağını evvelce makama arzet- Hatta mektebin bir de sahnesi v 
ıiğini, fakat bu müracaatinden dır. Fenni sul'etle hava tebeddül 
netice çıkmadığını söyledi. rini göateren aletler de bulunnısk 

F I k 
dır. 

ır ına opuyor Bu taraflar güzeldir ve in•• 
Sadettin Ferit Bey de tetkiki 

hesap f'!ncümenince tetkikat ya
pılmadıkça bunun heyeti umumi. 
yede müzakere edilemiyeceği mü-
taleasında bulundu. 1 

1: Salim Pş.nın itirazları 1 
Avni Bey, Daimi Encümen na

mına izahat ı;ıererek raponın mas 
raf kısmı da hazırlanmakta oldu· 
ğunu söyledi. 

Tevfik Salim Pt: 
"- Bu devrenin eıaıını tetkiki 

hesap encümenin raporu teşkil e· 
der. Her zaman böyle oluyor. Bu 
işin çıkar yolu yoktur. Beıinci ay· 
dayız. Daimi encümen bet aydır 
bunun telkikabnı neden bitirme
di? 

Her zaman için ellerimizin 
kallanasile itler hallediliyor. Bu· 
nun mea'uliyeti bizim üzerimizde· 
dir. Ağır bir yük altında bulunu· 
yoruz" ..•. dedi. 

Avni Bey cevap vererek; tetki· 
ki hesap diye bir devrei kanuniye 
olmadığını söyledikten sonra, &Ö· 
züne şöyle devam etti: 

- P,. Hz. nin buyurdukları gİ· 
bi meclisin içtimaından evvel dai· 
mi encümen tetkikatını bitinnit 
olsaydı daha iyi olurdu. Fakat he
saplar bize geç gelmiştir." 

Bundan aonra lamail Şevket B., 
söz aldı: 
"- Daimi encümen makamla 

her zaman temas halindedir. He· 
aapları vaktinde isteyip rapon.tna. 
teşriniaanide hazırlamak İcap e
der." dedi . 

Bunun Üzerine mazbatanın tet 
ki.ki hesap encümen.ine havalesi 
kararlatlı. 

Çatalcada ~ edilen ortamek 
tep için tesis edilen yurda Beledi• 
yenin yardnnda bulunmasına da
ir takrir okunarak makama hava 
le edildi ve müzakereye 1 O daki
ka fasıla verildi. 

İkinci celse 
ikinci celae açılınca aözii Nuri 

Bey aldı ve Vilayet baytar müdi
riyetinin mezbahaya ait verdiği 
raporun bütçeye taalluk ettiği İ· 
çin bütçe encümenine gitmeai la· 
zım gelirken nasılsa ıeyrini değiı 
titerek iktıaat encümenine gitmit 
olduğunu söyledi ve Mezbahaya 
dair İ-z,ahat verirken Paris beledi
yesi ikinci reiaine bizim mezbaha. 
yı gezdirdiklerini ve bu zabn 
mezb"h"yı Paria mezbahasına or-

Bundan sonra Tevfik Salim Pf. 
söz alarak: 
"- Encümenle makamın birleş 

tiği anla,ılıyor.... dedikten sonra 
sözü mezbahanın vaziyetine getir 
di: 
"- Mezbaha yapalım diye ver

gilerin en ağmnı alıyoruz. Nuri 
Be-yfendinin aflarına mağruren 
söyleyebilirim: Birlendeki mez· 
bahayı ben de gördüm. 

Dedikleri gibi orada kanlan 
içine akıttık.lan tenekeye benzer 
bir ıey yoktur. Mezbahalar, dün· 
yanın her tarafında en temi:z yer
lerdir. 

Nuri Bey, belediyenin en aıri 
İfleyen müeaaai mezhaba olduğu 
nu söylediler. Bilhassa buna çok 
müteeaa.irim. Çünkü en asri müe&
aeseai mezbaha olunca artık bele
diyenin öteki müeııeaelerini vann 
kıya& edin! Hariçten gelenlerin 
müeııaeııelerimiz hakkındaki ,a. 
hadetleri aırf nezaket eseridir. E
ğer Nuri Bey, buna İnanmışlarsa 
hayret ederim. 

Kokuya gelince bir hastanede 
bile koku istemiyoruz. O hastane 
kokuyorsa ona pistir demekte te
reddüt etmiyonız!' 

Nuri Bey, Tevfik Salim Pş. ya 
cevap vererek mezbaha hakkında 
geçen sözlerin matbuata yanlrt ak 
setmeaine meydan verilmesinden 
§ikayet etti: 
"- Eğer mezbahada nokaan· 

lar, varsa bunu aliıkadarlar.dan 
sorup izahat almak kabildir, de· 
di. 

Tevfik Salim Pt. bunun üzeri
ne tekrar &Öz aldı: 

"- Matbuattan ıizli hiçbir teY 
yoktur .. Buraıı tam münakata ye-ı 
ridir. Mademki ete mezbaha ver
ciei veriyoruz.. Herkesi. mezba ... 
hanın mahiyetini öğrenmelidir .. 
Pialiğe gelince bana bunu Cevdet 
Kerim B. &Öylemittir. Bence de 
5 • 6 milimetrelik kan tabakasının 
bulunduğu yere pia derler.'' 

Cevdet Kerim B. &Öz alarak 
makamın itlerinde gizli bırakmak 
isteyeceği bir nokta olmadığını 
matbuattan da bir §ey &aklanma· 
dığmı, yalnız bazı noksanları vak 
tinde tedbir alınarak ikmali mev 
zuu bahs olduğunu söyledi .. 

Nuri Bey de bu ıôzlere İştirak 
etti. Pa:r:arteai cünü öğleden son
ra toplanılmak ij7,.r~ celseye ni. 
hayet verildi. 

Asri hamam niçin 
yapamıyoruz? 

•••••••• 
Hamamcılar: ."ağzımızla kuş 

tutsak gene 
faydası yok,, diyorlar 

latanbul hamamlan bugün için j tibatı olduğu halde bunlara rai
o haldedir ki, insan bunlardan bet edilmiyor. Herkea, babadan 
çıkbktan sonra nerede yıkanaca· ıördüğÜ tekilde yıkanmafı tercih 
ğmı kendi kendine aonnağa balı: ediyor. Beyoflunda, Ankarada 
kazanır. birçok aıri banyo var. Fakat, bun 

Senelerden beri aari hamam ih lar mü,terisizlikten kıvranıyor. 
tiyacmdan bahsederiz. Fakat aari lar.,, 
olmaamdan vazıeçtik. Temiz si· latanbulda mevcut hamamla· 
rip lıirli çıktığnnız pek çok ha· nn h11111en yüzde dokaanı en atafı 
marn sayabiliriz. 200 • 300 aene eTYel yapıhnq bi-

Bütün iıdetlerimizde örnek ola nalardır. Bunlar ııite-ide harap ol· 
rak garbı ele aldık. Giyinme, ı• maktadırlar. içlerinden birkıunı 
cinme tarzlarımızı tamamüle de· yıkılmıt. bir kıamı da yıkılmağa 
ğiştirdik. Bir garpli gibi yiyip İçi· :riztutmuştur. 
yor ıi:rinip ku,anıyor, okuyup ya• Evvelce şehir ve civannda 40().. 
zıyoruz: 500 hamam varken hıııün İfleye 

Yalnız, nedense, yıkanma tek- bilen hamamlann yek:Unü 100 • 
lini bir türlü deiiştiremedik. Ha· 120 kadardır. 
la göbektaıında terleyip vücudü- Sultanhar.tamı, Büyük Haseki 
müzü kıl keselerle oğdurmak aza hamamı gibi bir çok hamamlar 
bmdan kurtulamadık. yıktınmıt, diier bir kısmı da miif 

Acaba bizde de umumi banyo- terisizlikten kapanmqlardır. En 
lar yapılamaz mı? Hiç olmazsa kalabalık semtlerde bile itlemİ· 
hamamlanmızı asnn ihtiyaçlanna yen hamamlara tesadüf edilmek· 
göre tadil etmek kabil değil mi· tedir. Hamamlara kartı gösteri
dir?. Dün bu meaele ile meıgul len bu alikaaızlığın sebebi, yıkan 
olduk. Görü,tüğümüz bazı ha· ma ücretlerinin pahalılığıdır. Bu· 
mamcılar diyorlar ki: gün orta halli bir hamamdan kese 1 

- Bugün bir çok hıımamlan· aabun sürmek ıartile 120 • 130 
mı:ıda aıcak ve soğuk su banyo ter kuruştan aşağı çıkılamaz. Vakıa 

zeyk verir . 
Ancak köylü sıtmadan müztar 

tır. Sivriainekler bu hRıtalığı ço· 
tıyor. Köycülük şubesi bununla 
gul olmağa ba,lamı' ve faydal 
da görülmüştür. Bundan sonra 
ha geniş tekilde çalışacak ve köyl 
ye sıhhat, iktiaat, ziraat ve enı 
işleri anlatmak İçin bir de vakitli 
zete çıkaracaktır. 

Süleyman Şevket Bey, sıtma lf1 
cadeleıine yardım için i~timai 111 
venet JUbeıinin yardım vadinde 
lunduğuna aöylemi~tir. Bundan •• 
ra içtimai muavenet ıube!İnden 1 
mail Müştak Bey &Öz almıştır 

lımail Müttak Bey, içtimai ın 
venet 4ubeıinin işlerini ııaydi ve 
işlerin ne kadar büyük olduğunu 
!attı. Bu şube Eyip, Ka11mpaf8 
Topkapı taraflarında aşhaneler a 
caktır. 

Bundan ba•ka hayırlı bir iş ar 
sındadrr: Mekteplerde okuyan kili' 
ıesiz genç kız1ar için bir yurt 
mak. Bu müessese çok faydalı ol 
caktır. 

Müştak Bey, İçtimai muavenet 
bütçesinden sıtma icin köycülcre Y 
dun edilmesini muv~afık gördüf.~ · 
ve bunun yapılac.-ığını SÖ) lemiştır 
Bundan sonra bazı arkada1lar dalı 
söz alnuşlardır. . 
Şunlara karar verilmiştir. KöYl. 

isimli bu gazete neşrile köylünU 
fikri ve bedii inkişafini temin ~t 
mek, köylünün zirai ıİnai faaliyet• 
de rehler olabilecek küçük anlaı 
maaı kolay mesleki btotürler oeır~t 
mek, her köyde köycüluk şu~•· 
temsil edecek bir köy odası tcıİ• • 
rek burada köylünün aık sık topbO 
maamı, birbirlerile köy işleri hnkk 
da haabuhallerde bulunmalarını t 
min etmek. Veriln ebu kar,ı>rları 
tatbiki için köycülük tubeai idare k 
mitasr derhal te,ebbüsRta giri~ecek: 
tir. Dünkü ictimai müteakip koy<1 
]ük ~ube~i ıualarına çay ikYam ed• 

~ştir. -------------

Sinirteriniı~ . 
ınunataıa ıçın 

"e nıahzur.ıuı. 
ıamanı11 

olan 

&rom ura\ 
.-Kno\\• 

· t"nıa\ · ~eıeıini ıs ı 
ıı.onıpn•" 

ediniz. 

hamam ücreti 60 80 kuruş .. ~·~ 
aında İae de yıkayıcıya, nöbclÇ:;.. 
havlu tutana, ayakkabı çeV'ir< ~ 
ayrı ayn bahşif vermek bir nr 
mecburiyettir. Hamamlarda. (• ~ 
tanlar hamam sahiplerinden uc

1 
p 

almak ıöyle dunun iti çok 0 ~· 
bazı hamamlarda bilakis hant-' 
cıya üste para veriyorlar. 

Hamamcılar, diyorlar ki: , .. 
- BahJit usulünü kaldırııı" jl 

müıteriden toplu bir para al"'"~· 
çok dÜ§Ündük. Fakat bunun;~ 
kında kat'i bir karar verem ~ 
Çünkü o zaman da korku~o ,,el'. 
ki, miifteriyi memnun edeınıY ~ 
ğiz. Hamamlarda kadm hiz!"~~ 
kullanmak için belediyeye bır " 
racaatte bulunmuştuk. Mü•"" çı
edilmecli. Esasen biz de bun""·;ı, 
kar bir yol olmadığına ka"~,.Jı: 
Belki kadın hizmetçi kullanırıll'' 
müıteri biraz çoğalır. Fak11I l> ıi· 
mukabil bizim başımız derde el· 
rer. Hamama her cina adaJ'· ~ıı'" 
diğini de hesaba katmak a 
dır.,, 

11
, .. 

Hamamcılar, bu vaziyet ."r.riP 
aında alınacak bütün !edb~irler• 
faydasız olduğ'u kanao.tınde Jiı>" 
Baz:ı hamamların pialiğine ıre,_,lı 
ce, belediye bu i•le daha 41~ sıll mefgul olmalı. Ha.maml11;n t,,...ıı• 
ve ani surette teftıte tabı tu 
dır 
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Poliste Dünyada neler oluyor? Doktor 

Hafız Cemal 
3 üncü kolordu 

il anlan 
Sadıkzade Biraderler 

Vapurları 
Karadeniz Postası Karanlık bir cinayetin Yeni Amerika cüm-

içyüzü araştırılıyor hur reisi kimdir? 
Dahiliye haatalıklan 

mütehassısı 
Kolordu ve birinci fırka kıt'· 

aları ihtiyacı için pazarlıkla mü 
nakasaya konulan 63,000 kilo 
pran, 25,000 kilo lahana, 37 \ 
bin 800 kilo ıspanak için talip 
zuhur etmediğinden tekrar pa- 1 

zarlığa konulmuştur. İhalesi ı 
20-11-932 saat 15 eledir. Talip-

Sakarya 
Vapuru 20 Teşrini•ani 

1 ••••••• 

Kadıköyünde başı ezilerek 
öldürülen adamın katili kim? 

Amerikanın en aristokrat ada. 
mı, fakat en demokrat reisi •• 

Cumadan maada herııüıı öğleden 

ıonra saat (2,30 dan Se; kadar lo
tanbulda Divanyolunda 118 r,uma
ralı husu•i dairesinde dahili haıta· 
lrkları muayene ve tedaYi eder. Te· 
lef on: J stanbul 2239& 

-------------- , !erin vaktinden evvel l<omiayo-

SALI 
günü akşam saat 18 de Sirkeci 

·rhtmundan hareketle(Zo n, uldak, 
lnebolu, Samsun, Ordu, Gire

son, Trabzon ve Rize ) ye azimet 
ve avdet edecektir. 

Zabıta bundan 15 gün evvel ı Ooman iyileımiş ve Oaküdar tev• 
'1tkua gelen eararengiz bir hadi- Jrifbaneaine gönderilmiştir. 
••nin tahkikatı ile meşguldür. ı Bu kanh boğuşmanın ve bu ca• 

Kadıköy iakeleainde boyaeılık navarca cinayetin aebebi nedir? 
Yapan 45 yatlarında aabıkah Zabıtanın mütemadi çalıtma.u bu 
l&-.: Oaman iaminde bir adam, ge aualin de cevabını vermektedirı 
<eleyin kalçaaından ve ar!<aam• Kıakançhk ve İntikam! 
dan kanlar aıza arza Kadıköy po- Filhakika, Laz Osmanla, Arna 
liı merkezine müracaat ediyor. vut Haııaıım aralan bir kadın me
lt,adıköy ça111 ortasında meçhul aeleııinden açılmıştır. Evvelce bu 
bir tabıa tarafından yaralandığı· :rüzden birkaç defa kavgaya tu-
1\ı iddia ediyor. Polla, derhal O,s. tuşmuılard1r. Kavga esnasında 
"'6.nı Tıp Fakültesi haatane•ine Laz Omı.aa, Haaana: 
lraldınyor ·ve 01111anı yaralayan• - Sen Amavut deiil, ejderha 
lal'l aramaya batlryor • olsan bet para etınez. Ben Liz 

Bu eanaba Kııdıköyünde talim oiluyum, senin batını yemeden 
lıaııe meydanında dolqmakta o- rahat etmmn. .. demittir. 
lan mahalle bekçiıl o ciTanlaki ı;abıta tahkikata devam etmek 
askerlik ,W.eai arkaundan bir İn· tedır_. . . . . 
le.ne ve can çekifme eelİ duyuyor, • M~ı ~?'~a brr :"".aev"'!" ve 
•abıta memurları Main ıelditi ta• dığer ıkı kıtının vak a ile alika· 
rafa gittikleri zaman batı lafla ları anlaıdamarnıtb~ .. O~a_nd~n 
•zilmif vücudü hurdahat olmUJt baıka yaralı ve tevkif edılmit kim 
lı ... ta;afmdan kanlar ••zan yan ııe yoktur. Ancak bu vak'a poli-
iilü bir cesetle karplaııyorlar. ain i•tihbarat defterinde yokta. 

B 
"l" d ,. da Bu sebepten ikinci fUbe müdürlÜ· 

u yarı o u a am a.,zm n çr x.:: K dık··yc1 ı- t • t • 
itan hınltılar ara11nda ancak İı· "'·M a o en ma uma il emıt-
tııinin Huan olduğunu ııöyllyebili· tır. 
Yor. Ve bu sözüne tek bir kelime ff k 
ilave edemiyor. Polis ölmek üzere avagazı ayırır en 
olan bu adamı da Tıf ' Fakültesi 
~aataneaine kaldırıyor. Bu ağır 
Yo.ralı adamın üzerinde Devlet 
Deaıiryolları müstahdemininin 
riydiği bir elbi.e bulunduiundan 

Vlı.üviyeti kolaylıkla teabit ediliyor. 
e zavallınm Devlet Demiryolla

rı gardifrenlerinden Arnavut Ha
•a.n olduğu anlatılıyor. 

Biribiri arkasından iki yaralı İ· 
le k&l'frlatan Kadıköy zabrtaaı, 
hu eararengiz ve karanlık hidiae
leri aydmlatmak için her çareye 
baı vururken, Hatanın yaralandı 
h yerin civarında ilci fapka bulu
Yor. 

Bu f&pkalardan biri Haaana 
-İttir. Diğer fapkarun, Haaanın 
ı..atiline ait olmasını dü§Ünen za• 
bıta memurları bu 10luk ve pej
lltürde §apkanm aahibini aramrya 
baflıyor, Tahkikat ve tetkikat bi
raz derinlettirildikt- _... za• 
bıta hayretler içinde bu ıapkanm 
&alu'bini buluyor. 

Bu fapka biraz eYVel zabıtaya 
tnüracaat ederek meç.bul bir tahrs 
tarafından yaraledıiıru iddia e
den Laz Omıanm f&pkaar idi! 

Polia, bu ip ucunu elde ettik· 
len •onra. Liz Oamamn yanında 
bir adamla o akf&M talimhane 
ıneydanmda dolattıtım - saat 
o!' buçukta koıarak polia merke
~ıne geldiğini teobit ediyor. Fa· 
""t Uz Ooman bütiln bunlan İn· 
kar etmekte. kimin tanıfmdan ya· 
•a.landığrnr bilmediğini, Haaanı 
1'.'nrmadığmr, §apkanın da kendi· 
•ıne ait olmadığını oöylemektedir. 

Tahkikat biraz daha derinlet
tirildikten aonra, hi.diae akşamı 
~avut Ha.tanın yanında aabıka 
!dardan Mimi ve başka bir adam 
olduğu halde bir meyhanede ra· 
lı:ı içtiği ve saa t dokuzda Talim· 
~ane meydanında dolaştığı anlatı 
1Yor. Mimi hiçbir ıeyden haberi 
oll\'tadığıru ıöyliyor. 

Hasan Efendinin yaralı olarak 
bulunduğu yer bir kan derylllı 
lıalindedir. Bu itibarla zabıta bu. 
tada bir ki,inin değil birkaç kiıi
nin boğu~tuğu kanaatindedir. 

Arnavut Haaao ölmüştür. Laz 

Spor -Samsunda su spor
ları ve atletizm 

SAMSUN,17, A.A. - Türkiye de 
~İzcilik federasyonu yüzme komite. 
•ı reisi EkrelJI Rüıtü Bey ve BU 

~l>orları muallimi Herr Tegethoff 
11<; bııfta müddetle Saınıunıla buluıı 
illan etmemekte olduiunu göster
dul<tan sonra lstanbula dönmütler
dir. 

Samsunda henüz havalann yüzme 
Yo müsait olduğu haftalarda Sam
•un'un be§ ldübüniin idmancdanna 
t'.krem Rüttü Bey ve Herr Teget
lıoff mütenevvi yüzmelel'İ atlamayı 
Ve can kurtarmayı öğreterek ve mın 
laltaca yaptırılan su topu kaleleri ve 
"-ir levazrmatiyle au topunu ilk defa 
0!ıu'ak tatbik etmişler ve beden ter
biyeıi hakkında müteaddit konfe
'•nıslar vermişlerdir. 

Aynca atletizmi de t~vik ve le
"l.ll:ınnnı kısmen Samsundan ve kıı
<nen de latanbuldan tedarik ettire
);:" öiretmişler vücuda getirilen aa
I da ınüaabakaların nezaretleri aJ. 
•ıtda yaptırmışlaı·dır. 

Atletizm, su topu, voleybol mü
•abakalımnda alınan fenni neticeler 
!Uıılardır • 

Nevi • 

"" '-ı...,•elc. atlama 

lı ı:uı, atlaına 

s."1~1a yüks~k 
1t.tlaraa 

o ç •drrn uzun 
<\lla.ma. 

Derece 

1- ReJik 
il - Hoklu 

l - Ahmet 
il - Relik 

l ~ Afunıı:t 

il - Refik 

r .... ,., 

Klübii 
H. S. 
H.S. 
l.Y. 
H.S. 

l.Y, 
H.S. 

uo 

O sküdarda Selam uzda oturan 
eczacı Herant efendi bir alacak 
yiizünden Ermenak iıminde biri 
ile kavııaya tututmU§tur. Biraz 
aonra kavııa kızrtmıf ve Herant 
efendi Ermenak'r dövmiye b&§la· 
ınrtbr. O civarda oturmakta olan 
mütekait Ali Rıza Bey iaminde 
bir zat kavgacrlan ayırmak için 
araya ııirmek iatemit. fakat o e.. 
nada eczacı Herant efendinin bü
tün kuvvetile Ermenak'a havale 
etmekte olduğu bir yumruk dar
beai çeneııine iaabet ederek yere 
yuvarlanıntf Ye ağzından burnun• 
dan kan ııelmiye baılamrftır. Po
ı;. Ali Rıza Beyi haataneye kald1r 
mıı, kavgacıları yakalryarak tah· 
ki kata baflamııt1r. 

Sahte damga pulu 
basanlar 

iki kunıtluk damia pullarını 
taklit ederek piyaaaya süren bir 
ıebekenin mevcudiyeti zabıtaca 
haber almmıt. taklit pullan aüren 
!erden dört kiti dün akşam yaka· 
lanmıtlanlll". 

Bunların üzerinde külliyetli 
miktarda ahte damia pulları bu
lunmuıtur. Bazı daire ve dükkan 
lara timdi,,. kadar bu sahte pul
lardan satıldığı tesbit edilmittir. 
Taklit olup olmadığı hakkında 
tahkikata ehemmiyetle devam o
lunmaktadır. 

Eroin koklatm1t 
Kaump&f&da oturan Ali efen· 

di pazar yerinde ailesile beraber 
köfte satarken yanına Hr,,.r is
minde birisi gelmiş ve elindeki 
beyaz bir tozu Ali efondlye verip 
koklama•ftll söylemittir. 

Ali efendi tozu kokladıktan bir 
müddet aorrra batı dönmüt ve ol
duğu yere düşüp arzmı tır.. Dok
tor tarafmdan yapılan muayene· 
de Hızınn koklattıiı şeyin eroin 
olduğu ve Ali efendinin bu eroin 
teairi!e bayıldığı anlaşılmıttır. 

Hızır yakalanmış, Ali efendi 
tedavi altına alınmı~tır. 

1 1 ve 
• 
lsci İş 

Milliy.t bu •iitunda İ§ ve İffİ 
iatiyenlere tavaaıut ediyor. iı 
ve ifçi i&tiyenler bir mektup· 
la .lf büromuza müracaat et• 
melülirler. 

lı isteyenler 
Sanatıın haata bıdm:ılrk heıhaftl'i 

bir vazife olurıa olsun cüzi maaıla 
çalrıırım,İamim Cemal,adreaim Fatih 
etfaiye gurup amiri l ımail Bey va
sıtaıile. 

100 metre 

200 ıınetr• 

400 metre 

800 rnetr• 

Disk 

Cülle atma 

1 - Şerif 

il - Fuat 

1 - Haklu 
il - Mustafa 

H.S 

H.S. 

1 - Murat T .F.S. 
il - Relik 

1 - M u.ı:affer t. Y. 
il - Hakkı 

l - Mur$,t T.F.S. 
IJ - Nurettin 

ı - Alaf l.Y. 
il - AH 
1 - Kndir 
il - Ali 

H.S, 

Voleybol; H . S. - S,S. 8-15, 13-
13 S.S. galip. 

Baoketbol, Vaktin geçikmesinden 
Su topu, H . S. - T, F. S. 4: 

2./4:0. 
yapdmamrıtır. 

Su sporları ve atletizme karşı Sam 
sun gençliğinde çok memnuniyete 
tayan bir beve1' uyanmıtlır. Samsun 
geoçliği bütün kış jimnastik ve ihza 
ri talimlerle bazırlar.:ırak önümüzde 
mevsimde ru sporlan ve atletizm
de çalrııp Türkiyo bil'inciliklerinde 
.... -·. - . . 

Franklln Rossvelt'ln en son realmlel'lnden biri 
Amerikalılar yeoi Reialeriııi 1 cumhur Wilaon'un methuru alem 

intihap ettiler. Demokrat Frank· sulhpen-erl~ği ile de Anaerika do
lin Roosevelt Cumhuriyetçi Hoo- nanma•nu ıhya etmek muazzam 
vere halef oluyor. Amerikayı teı bir işti. Fakat Rooıevelt bu iti 
kil eden 48 hükümetten 42 ainiıı o kadar sıkı tuttu ki. avukathğın· 
reyini temin etmek auretile emaal dan kalan talikati ile ortalığı ik· 
siz bir muvaffakıyet elde eden na etti ve 1916 da Medioten 312 
Rooaevelt 4 mart 1933 ten itiba· milyon dolarlık tahsiıat aldı. Roo
ren Amerikan milletinin mukad- aevelt, hatti bu para daha emri 
deratmı idareye batlryacak. albna geçmeden ev:vel, 40 milyon• 

Amerikanın müıtakbel RJoiıİ· luk mühimmat ve saire oipariı et. 
cumhuru tam manaaile ariatokrat mifti. Umumi harpte Amerikanın 
bir adamdır. Franklin Delano Ro- müeısir rolü bu 40 milyonun için
oaevelt bu hanedanı kuran met- dedir. 
hur Theodore Rooae•elt'in ahfa· Böyle bir muvaffakıyetin siya• 
dmdandrr. 1882 seneainde New• ai hayatta Roo..,,.lt'e yardmu ol
y ork'tan yiiz kilometre mesafe- mali lizrmdrr. Halbuki akli oldu. 
de küçük Hayde Park kaoabaaın- Filvaki herke• kendiaiQi bir rea• 
da doğmuıtur. On yedinci aaırda list ve namuılu bir adam biliyor
Jacobuı Roooe.-elt iaminde bir Ho du. Fakat Rooaenlt militariat ve 
landah Amerikaya gelip yerleş- biraz da Alman muhibbi ıörünÜ· 
mit, evlat ve ahfadmdan hemen yordu. Onun içindir ki kendi aa
her biri Amerika tarihinde rol oy- fından drtarıya çıkamadı. Wilson 
nam•ıtır. öldü. Fakat Roosevelt kendi fırka 

Zengin aile çocuiu olduğu için ama ve eski şefine aadık kaldı. • 
gençliği ııayet iyi şerait altın- Bu zamandan sonradır ki Roo· 
da geçmiştir. Anası ve baba11 o- sevelt'in siyasi hayatında muvaf· 
kumUJ, bilgili inaanlar olduğu fakryetoizlikler bqladı.Hatti ken 
için biricik çocuklanm İyi yetiı- diıinin bu ıahadan çekilerek baro 
tirmek için ellerinden geleni yap daki eski mevkiine gideceğini dü-
mıılardır. ıünenler bile oldu. 

14 yaıında ancak zengin aile Filvaki o da öyle yapmadı de-

İst. Mr. Kumandanlığı / na müracaatları. (936) (6085) 
•• * 

Satmalma kom. ilanları \ H ı ı • ıcıoğ undaki K. O. istib-
L.. ___________ _. kim taburunda 30 araba gübre 

Ordu Sıhbiyeai ihtiyacı içi11 satd•caktır. Gübreyi görmek iı 
111 kalem eczayı kimyeviye ve teyenlerin tabura ve •lrcılarm
bakteriyoloji açık münakaaa au da 19-11-932 aaııt 16 da komia 
retile satın alınacaktır. Müna- yonumuza müracaatları. 
kasası 22-11-932 salı gü1:1ü saat (935) (6071} 
11 de Tophanede Merkez ku- • " * 
mandanlığı satınalma komisyo Kolordu ve Birinci Fırka 
nunda icra kılrnacakhr. Talip· bayvaııatı ihtiyacı olup pazar-
lerin tartnameıini giirmek için 
her gün ve mün•kasay• ittirak lığa koııulan (268) ton sama

na talibinin teklı•f ettigı-• fiat için de muayyen vaktinde ko. 
ıniıyonda hazır bulunmaları. pahalı garllldiiğüncen telair 

(198) (5650) edilmiştir. İhalesi 19-11-932 

Ordu Sı:h'hiyesi ibtiy&cı için 
4 kaiem Katküt kapalı z•rf 
auretile satın almacaktır. Mü
nakuuı S..12-932 pazartesi gü 
nü aaııt 11 de Tophanede Mer
kez kumandanlığı aatmabna 
komisyonunda icra kdmacak· 
tır. Taliplerin tartnamesini 
görmek için saat 9 dan ona ka 
dar her gün ve mün11.kaaa1111a 
ittirak için de muayyen v.ktin 
de komisyonda hazır bulunma.
lan. (262) (5985) 

* •• 
Ordu sıhhiyesi ihtiyacı için 

24 kalem Rontken makine 
malzemesi kapalı zarf sure· 
tile satın alınacaktır. Müna

kasası 11-12-932 pa.r:ar günü 

aaat 14 te Tophanede mer· 

kez kumandanlığı satınalma 
komisyonunda icra kılınacak· 
tır. Taliplerin prlnames'ni 

görmek için sabah 9 dan 

ona kadar her güu ve mü· 
ııakaııa81.Da iştirak için de 
muayyen vaktinde koıniayon

da hazır bulunmaları. 

.. 286,. 116114 .. 
• • • Saat 

500 takı.dahill elbiıe 14 
1500 havlu 10 
1500 Fildikos fanila 14,30 
1500 ., don 15 
1500 yün fanila 15,30 

cumartesi günü sut 9,30 da 

yapılacaktır. Taliplerin vak
tinden evvel koıııiayona mil· 
racaatlan. (941) (6118) 

• * • 
Çatalca ıııllstabkem mevki 

kıt'aları ihtiyacı olup açık 
ıııllnakasad•n ihalesi tehir 
edilen (5800) kilo kırmızı 
mercimek için talip çıkmadı
ğından tekrar tehir edilınİf· 
tir. ihalesi 26-11-932 cumar· 

lesi günü saat 15 te yapıla
cakbr. Taliplerin muayyen 
günde ve vaktinden evvel 

komisyona ıııüracaatlan. 

(940) (6117) --------
-•Büyük Müjde • 

!:Sütün dünyada en sagıam 
olarak tanınmıt olan 

Yerli Malı 
3 Köıeli Türk 

Gislave~ Lastikleri 
İıtanbulda , Bahçekapıda 
Celil Bey hanı tahtında 19 
No. da Dilber Zade Utif 

İstanbul Boıımartesinde 
yalnız bir hafta içiıı 250 
kurufa satılmaktadır. Bu 

müstesna fıraattan istifade 
ediniz ___ .. 

ı , 

Fazla tafsilat için Sirkeci Mey
:nenet ham albnd• acentalrğına 
müracaat. Tele. 22134. 

Kuvvetli serm11.yesi ve her 

meııılekete seyahat edebile

cek seyyar ıııemurları bulu

nan bir vekillet ve komis

yon ticarethanesi, Holanda 
ve müstemlikeleri için acen

tahklar arayor. Tekliflerio 
Fnmaıxca, Almanca veya la

gilizce zirdeki adrese gönde

rilıııesi: MELHADO et W AL
LiG Hunzestraat 33 AMS
TERDAM Hollanda. 

Darülaceze ıııüdürlüğün ~ eıı: 

Mııesıeseye ntlmune ve şart

namesi veçhile 200 adat l:at· 
tuıiye pazarlıkla alınacaktır. 

26 tefrinisani 932 cumartesi 

günü 1&at 14 c'e intaç edile

cek olan if bu pazarlık için 

taliplerin teıııin•t akçe!erile 

vakti mu:ıyyeninde 

ııeye müracaatları. 

müeıne-

(6101) 

Yarınki cumartesi günü Be
yazıt'ta Elektrik Evinde 

14,30 da lstanbul 

Havagazı Şirketi 
tarafıııdan verilecek olan 

Ameli Ahçılık 
dersinde 

hazır bulunuııuz. 

Zayi - Cihangir askerlil. 

ıabeainden aldığım askeri 

terhis cilsdanımı kaybettim. 
Y enisiııi ç.karacağımdan bük· 

mil yoktur. 

Bilal oğlu Mehmet 

Maltede Askeri Uss ih- ----------- - ------------

tiyacı için yukarda yar:ıh 
malzemeler aleni milnakasa 

auretile sabo ahnacakhr. Mü

nakaııaları 10-12-932 cumar

tesi günü hizalanndaki saat

lerde Merke:ı: K. s&tınalm• 
komisyanunda icra kılınacak· 
tır. Taliplerin nümune ve 

prtnamelerini görmek için 
sabah aaat 9 dıın ona kodar 

her gün ve münakasaya İş· 
tirak için de muayyen vak
tinde kaınisyonda hazır bu

lunmaları [287] [6115] 

Galata ithalat gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

Kilogr. 
21,50() 

0,740 
8,500 
0,900 

Marka No. eşyanın cinsi 

Sun,i ip ek boyun atkısı 

Yünlü ipekli boyun atkısı 
Müstamel sepet sandık 
Yalnız biçi lmiş ipek elbise 

Yukarda yazılı efyanın 6-11-932 tarihinden itil: aren 20 
gün müddetle arttırma ıuretile satılığa çıkarılmışt: r. T a ip
lerin 24·11-932 perfembe gllnü saat 16 ya kadar s'\tış ko· 

ıniayonuna müracaatları. (5868) 

çocuklannın devam ettikleri Gro- ğil.. Yalnız ayni zamanda bazı 
ton kolejine girmiştir. Orada bah- mali şirketlerin idare mecliılerine 
riyeye büyiik alaka göstermeğe riyaset ediyordu. Bu zamanlarda 
başlamııtır. Bu alakayı gören a- da yaı;ı 39 du. Her şey iniıi ile, 
ılesi kendiıine bir de yelkenli j yokuşu ile bu minvalde devam e
sandal vermiflerdi. Rooaevelt ni- derken, Rooıevelt 1921 yazında 
bayet Ha.rvard Darülfün.ınuna bir gün denize girdi ve denizde 
girdi. Burada ıayanı dikkat batı- iki ayağı tutuldu. Felç geldi. 39 
raları yoktur, ancak küçük ve yev yaşmda bir adamın, denize girdi
mi bir talebe gaz.,tesi çıkannağa ği sırada hem de iki ayağına felç 
başlamııtı. Bu gazete uzun müd- geliyordu. Roosevelt uzun müddet 
del yatadr. Babası, oğlunun, bir ko!tuk değneği kullandı. Fakat 
avukat ohna•ı arzuıunda idi. Muti bütün bu maddi clcsikliğe rağmen 
bir çocuk olduğu için Franklin 22 lcendbini politika hayatında mağ• 
yatında Kolümbiya hukuk mekte- lup addetmiyordu: Bilakis New • 
bine girdi. Bir sene sonra da am- York'taki kiltaneaınde resmi ka· 
caarnm kızı ile evlendi. Nihayet 

1 
buller yapıyor, dostlarını ve düt· 

New • Y ork barosuna da kaydol- manlarrm hayrette bırakıyordu. 
mu§tu. İki çocuk babasr oldu. Ar- Bu kadar yedi canlı adama ye· Sultanahmet ikinci sulh hukuk iti 
tık herkes Franlclin için hayat yo- di canlı tedavi tatbik ettiler. Mü- kimliiinden: Necmettin ve veliddin 
lunu çizilmit addediyorlardL şarünileyh Roosevelt 11cak kaplı· ı 

Beşiktaş Malmüdürlüğünden: 
Sabhk Hamur Makinesi ve 

Elektrik motörü · ed"l d•t beylerin p.yıan uhdei taaarruflıımı-
Halbuki Franklin 1920 teşrini- ca!arda tedavı ı e e • e iki aya-

evveliPde bu meo'ut hayatı bırak- ğınr düzeltti. O zamanlar içinde 1 da bulunup izalei şuyuu zmımmda 
tı ve politikaya girdi. Bu zeki, bu de kendisini New - York hüküme- · furuhtu mukarer ve mup.m Ulu köy · Balada evsafı yazılı iki adet makinenin füruhtu 5, 11 1

932 
artiot bu aristokrat adam politika ti valisi intihap ettirdi. O zaman nam diğı.r Boyacı köyünde Emirgan tarihinden itibaren yirmi gün müddetle müzayedeye vazedilmir. -
'1ayatının bütün inceliklerini he- ı hu&u~a uğrayan si~ıi hayatında dd • d 78 l hilh - ' 
men kavradı ve batta rakipleri da bır canlılık başgosterdı. ca esın e numara 1 18 ane ar tir. Taliplerin yevmi ihale olarak 26-11-932 cumartesi gücü saat 

1
• b h ı B h ıd· B k 1 b'rib· · oası ve yine Ulu köyde kilise namı B d için tehlike ı ir a aldı. u ran ge ı. an a ar ı ırı 14 te eıiktaf kaz••m a müteteklıil &abf komisyonuna m-ü-

Albany hükfuneti Ayan azalı- arkaarna yıkı!mağa ba§ladılar. 1,- diğer lebdil eskisi oolr;ağında ~ nıı 
ğına Demokrat sıfatile namzetti. oizlik aldı yiirüdü. Amerikalılar mnralı bir bap köık birinci katında raca•dan. (593 l ) 
ğini koymuıtu. yeni bir haber ve yeni bir İnoan dört büyük ve bir küçük oda ile be-

ilk intihap miic:adelesinde bü- beklemeğ'e batladılar. Rooaevelt la ve ikinci katında keza dört büyük 
tün gayreti ile çalışmıttı. Bir ay bu itin hakkında':' gel.ir, d~iler. 
Amerikanın her tarafına uğradı. O zaman Franklın Rıyaaeticum• ve iki küçük odalarla iki heli ve tıl-
Binlerce el 11ktı. Yüzlerce şiddetli hurluğa namzet gösterildi. lnti- vıın arasında dört oda ve bir yük ye 
nutuklar .öyledi. Bu arİ•t<,krat a- hap mücadeleai çetin ohııadı de- t.odurum katı kilğir ve iki oda il<l ki
dam, yüzde yÜz dem1>krat gibi ı ğil. Oldu ve Roosevelt yakında İf ler odunluk ve kömürlük ve mutbak 
hareket ediyordu. 1 ba~rna geçiyor. - ve başçede iki adet sarnıç Ye bir ku 

O zaman müstakbel Rei•İcum-
hu•· Wilson iş etrafındaki kazalar lstanbul üçüncü icra me- yu ve taksim ouyu ve bir ahır üıtün 
hakkında bir takrir vermişti. Roo· murlıığundan: Mahcuz ve pa- de iki oda hamam daireıinde bir o-
sevelt bu takriri aahibinclen d .. ha da ve bir ınuthak ve kömürlük ve 
"dd ı "d f · raya çevri lmesi mukarrer 23 şı et e mu ::ı aa ettı. /\z acnra kağtr küme& ve bahçe içinde bir u-

Wilson iktidar mevkiinc geldiği top e'biselik kuma, 23-11-932 
zaman, derhal Frenklin Roo•e- çarşaml;;a güıll saat on ila fak divar ile bölünmÜf bir ııfalı: ana 
velt'i çağr:rdı. Kendisint" Maliye bir mctrük ha\-uz ve bahçe derunun 
müsteşarlığı, yahut New _ York on ikiye kadar Beyo~lunda da miiteadtlit çam ve teftah ve erik 
liman id<ıresin i tevdi etmek "ste- lstikli'al caddesin de 441 No.lu ve saire ağaçları miihtevi için ve dö
diğini söyledi. Denize karsı nafı terzi tüccar Danyel Bulum •emeli!< ve yr-ğlr boyalı ve tamirden 
olan delik,ınlr Rooaevdt: , • 

- Bana Dr>nİ~ musteşarlığını Efel'dinin el\ kkiinında birinci ari mah~I otuz gün müddetle miiza-
verin, dedi. açık artı r ma suretiylesatıla _ yideye vazedilmiş ve 20 Kinun ev-

Wi110n derhal kabul etti: vel 932 salı günü saat on bette iha-
k ·ı· d ,c :ğınca'I talip olanların ma-- Pe a a .. , edi, Deniz Müs· lesi mükarrer bulunmuş olduğundan 

t 1 - senin hallı"nde hazır buluracak me-efar ıgı •·· talip olanların mezkür arsanın kıy-
BidAyette yatlarda ömür SÜ:'e:t ıııurmıa maraca atları i 'iin olu-

bir adamın, bu karııık İ~teki tcc- meti ın11hamminesi olan iki bin yüz 

1
. 

rübe ve vukufu bi~ hayli dedikodu nur. otuz iki lira ve köıkün kıymeti mu-
yu mucip olmuştu. Fakat Roo~- ham.minesi olan on bir bin liranın 

1 · b · h 1re Zayi • T!.6 No. lu otomo-vc t ış aşına ıteç•oce er sin y\,:1.d(; onu nisbetinde pey akçasını 
yanlış t.,Jakki•i az zaman içinde b 1 dikası zayı edildiğiııden müstah•eben lstanbul Sultanalunet 
düzeldi. Roosevelt İş ba~ına geçti- l:u'anın S -- yr:sefere teslimi 
.. • . _ • ·· · · · · 

0 
. _ _ ikinci ~ulh hukuk mahkemeaine mü-

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

Deniz Levazım Deposu için 300 ton livemarin kömürü 19 ' 
11/ 932 tarihinde cumartesi günü ı;aat 14 te pazarlıkla şatın alı· 
nıu:ağından evsafı veçbile vermeğe talip olanların muvakkat te

minat makbuzlarile birlikte Kaınmpa~ada Deniz Levaznn satına! 
ma komisyonuna müracaatları. (6078) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Bu keıidede büyük ikramiye 

50,000 Liradır. 
Piyango şimdiye kadar binlerce 

kişiyi zengin etmiıtir • 
Fırsatı kaçırmayınız 

İştirak ediniz .. 



• .t..cnebı memlekeUere 
giden tüccar ve 

11eyyahlara 

Banka koınıner~iJale 
lTALYANA 
Sermayeol 700,000,000 

(ihtiyat akçeaiı 

580,000,000 Liret) 

Travellerı (Seyyahin çelrhri) 
.. tar 

Liret, fnıılr, lqiliz llruı nya 
!olan frank olarak satılan bu çek 
·er sayesinde nereye gitMnia pa
ranızı kemali emniyetle tafD' .,.. 
ıer zaman iateraenis diiD)'allUl 

"ıer tarafında, ıehircle, otellerde. 
, apurlarda trenlerde bu çekleri 
en küçük tediyat için nakit ma 
<am1nda kolaylıkla istimal ecle-
1ilir1iniz. Travellero çekleri ha
ulô ıahibinden bqlra kimıenin 

l<ullanamayacağı bir tekilde ter
~ İTJ ve ihtas edilmi4tir. 

1 stanbul birinci iflas memurluğun- ! 
dan: 1 - lıtanbulda Aıma albnda 
Y ılıllz handa Mehmet Ruhi bey, if
liı etmit ve iflası 11-8-932 tarihin
de açılmıt olup taıfiye idi tekilde 
yapılacaktll'. 2 - Müfliıten abıcaiı J 

olanların veya mallarmda istihkak ı 
idiumda bulunanlaruı alacak ve id
dialannı iıbu ilandan bir ay içinde 

1 
eyyamı resmiye müıteana olmak ü
zere her ıün oaat 9 dan 12 ye kadar 

1 
Sultanahmet'te vaki Adliye binasın
da icra}'I vazife edee birinci lfliı 
dairesine ıelerek kayt ettirmeleri,oe 
net ve defter gibi, delilleri her - ise 
lınnlann asıl ,,eya muoadclak smetle 
rini tevdi etmeleri, 3 - Hilifma ha
re ket cezai meıuliyeti müstelzim ol
mak üzere müflisin borçlulannm ay 
ni müddet içinde kendilerini ve borç 
larmı bildirmeleri; 4 - Müflis.in 
mallanm ne sıfatla oluroa olsun elle
rinde bulunduranlarm o mallar llze
rindelô haklan ...ııfmı kalmak f8l"li 
le lınnlan ayni müddet içinde daire 
emrine t.,,,di etmeleri ve etmezlene 
makbul mazeretleri bulunmachkça ce 
zai mesuliyete uğrayac:aklan ve rüc 
han haklanndan malınım kalacakbı
n. 5 - 27-11-932 pazar ıünü oaat 
14 te yukarıda yazılı olan iflas daire 
ıinde alacaklılann ilk içtimada ha
Zil' bulunmalan ve müflis ile müıte
rdı borçlu olanlar n kefillerinin ıre 
borcu tekeffül eden oalr kimııelerln 
toplanmada hazır bulunmağa hakla
n olduğu ilin olunur. 

Askeri fabrika
lar ilanları 

• 
Istanbul ve Trakya 
Şeker F abrikalan 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN: 

• A ,pullu şeker fabrikasının Istanbul depo-
lanndan kristal toz, sandıkta ve çuvalda 
küp şekerleri atideki fiatlerle her isteyene 
bin kilodan eksik olmamak üzere sahlır. 

Kristal toz, kilosu 36,1s kuruş 

Çuvalda küp, kilosu 381I2 kuruş 
Sandıkta küp, kilosu391

/ 2 kuruş 

Taşradan vuku bulacak sipari·şler yüzde 
yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi 
mukabilinde ödenmek üzere derhal gönde_ 
rilir .. Depodan itibaren bilcümle masarif ve 
mesuliyet müşteriye aittir. Müşteri isterse 

sigorta ettirilir. 

Adresı lstanbul, Bahçekapı 4 üncü Vakıf Han, 4 üncü kat, 
Telgraf adresiı İstanbul Şeker - Telefon: 24470-79 

Galata ithalat gümrüğü 

Kilogr. 
38 

100 
1,400 

110 
1,500 

13,810 

Müdürlüğünden: 
Marka No. Adet Eıya cinsi 
Z K 98,99 2 S. Pamuk llrme kol azulığı 
A S 404 1 ,, Jelitin mn'I meyva 

O O O T emizlenmit sünger 
C B 38 1 S. Demir oyuncak tabanca 

P Z F 363 O Ağaç kalemlik 
G T F 1 1 bavul Pamuk yatak, llrtü ve aair 

Üsküdar icra dairesine.en: AH! AMAM! 
.... ARKAM 1 

BİQ KUMBARA 
ALiNiZ 

(ABUK! SANCI Cit(Tiı 
BiR ALKOK YAKISI 

Kilo 
360 Semiz otu 

1995 lapanak 
1555 Pırasa 

1,850 
23 
2,380 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

zati eıya 
Sakarin 
Çay 

Bir borçtan dolayı mahcuz 
ıre paraya çevrilmesi mukar. 
rer Beygir ile 10 araba ka· 
dar yanık gübresinin 20-11-
932 pazar günü gübreler 
Şoyhcamii ciırannda Bülbül 
deresinde 119-121 numaralı 
bostanda 11 • 12 kadıır ve 
Beygir 9·10 a kachr Üskü· 
dar At pazarında ıablaca
ğından tal: p olanların mahal· 
!inde hazır bulunacak memu
ra müracaatları ilan alunur. 

Sizi la•.....ı.nıı bo bddeD ap&Jd lıod """"l" olçUı 
ddl " ll&lo c.-ı 1 Meoamab çalı al1 Allr.ok .,_
libiA için cmiD •• m6alil' bU kdbirt ,alidir. Sana tdl· 
.., ıcım.tıco ........, ba yalal" a&nyaa mııhall• tatbllı 
edloıla.A _ _,, • .....,oı......, .... Daımankıl..ı.lılr 

980 Lahana 
2840 Patates 
1050 Kuru aoiu. 

90 Maydanoz 
790 Kilo taze b.kle 
190 Taze aoian 
40 Dere otu 

260 Sakız kabaiı 
Askeri aan' atlar mektebi ta

lebesi için kanunuevvel 932 ip
tidasından 31 Mayıı 933 saye
sine kadar altı ay zarfında alı
nacak balada cins ve mikdan 
yazılı 11 kalem Yetil sebzenin 
28-11-932 pazartesi sün6 saat 
14 te münakasaaı icra ediJecelı:. 
tir. Şartnamesini görmek için 

_ pazartesi ve pel'Jembe sünleri 
münakasaya girmek üzere de 

55 liradan ibaret muvakkat te
minatlan mal sandığma yatınp 
Tophane eski Salıpazarmda 
yollama binasında aatmalma 
k-Uıyonuna müracaatlan. 

(134) (5858) 

Darülaceze 
Müdürlüğünden: 

Bedeli keıfi iti bin yüz dok
san lira doksan iki kuru, olan 
lrdaharıe kalorifer ve ıu teshin 
tertibatı inıaaımn kapalı zarf 
uıulile münakasaaı 29 T etrini. 
sani 932 salı günü saat on dört 
te icra edilecektir. Taliplerin 
teminat akçelerile müesseseye 
mürcaatları. (5913) 

... - Dr. Operatör-.. 

Hasan Hüsnü 
Osman beyde Rumeli caddeıin 
de Pellegrİn-i apartımanına nak-
1.tmı ıt ir Munyr.n• 2-il.Tel.13925 

7,385 o o 

ipek boyun bagı, ipekli ço
rap ıre aair zati eıya 
Pam. entari; ipek kutak ıre 
Air nti qya 

Yukarda yuıb e,ya 6-11-932 tarihinden itibaren 20 glln 
mllddetle ecnebi memlakete gönderilmek &zere arttırma ıu· 
retila satılığa çıkarılmııtar. latiyenlerin 24-11-932 p•rıembe 
glbıO aaat 16 ya kadu aabf komüıyonuna mf\racaatları. (5867) 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 

Sıhhi esbap dalayıaile yalnu: hayvanat resmi olarak aarf 
ve iıtihlik edilmek tızere Belediyece boyattırlm11 olan 
"58150,, elli sekiı bin y6z elli kilogram buiday aablacakhr. 

isteyenlerin 26-11-932 cumartesi gilııll 1aat 14 te Hay
darpapda Liman ve Rıhbm Bqmllfettifl:ğinde yapılacak 
açık arttırmada hazır l:ulunmalan ilin olunur. (6109) 

idaremiz için pazarbkla 1abn ahnacak olan "8,, kalem 
la.tik hortum. linoleum, yelken beııi, kanaviçe, pencere 
tecrit bezi, gupilya, süpllrge Ye saire gibi muhtelifnlcins 
malzemenin pazarhiı 21-11-932 tarihine milndif pazarteai 
gilııü mağ•zada icra kılıııacağmdan taliplerin yevmi mezkiirda 
saat 9 dan lle kadar iıbab vücut ederek tahriıe1 fiat ver· 
meleri, bu baptaki malzemenin müfredat liıtesi mağaza da
hilinde asılmıı olup nümune getirilmesi icap eden malzeme 
için pazarlık günü nümunelerinin beraber getirilmesi, nllmu· 
nesiz tekliflerin kabul adilmiyeceği ilin olunur. [6113) 

Yüksek Deniz Ticaret 
Mektebi Müdürlüğünden: 

Mektebimizin Mayıs 933 gayesine kadar ihtiyacı olup 
13-11-932 tarihinde aleni münakasa suretile ihalesi mukar· 
rer iken hiç talip zuhur etmeyen 18 kalem yq sebze 20-
11-932 tarihine müsadif pazar günü saat on dörtte pazar
lıkla ihale edilecektir. Taliplerin şartnameyi görmek üzere 
Ortaköy caddesinde mektebe ve pazarlığa iştirak edecek
lerin Fındıklıda Yüksek Mektepler Muhasebeciliğine tevdi 
edecekleri teminatı muvakkate makbuzu veya bank mek
tubunu hamilen yevm ve ıaati mezkurde mektepte müteşek-
kil komiwonu mahsusuna müracaatlan. (6080) 

Dr. A. KUTiEL 
Karaköy Börekçi hnru sıraoında 34. 
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G. a A. BAKER Ltd - - ALE EDER 
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Bakırköy Mal Müdürlüğünden: 
Senelik mu· 

Semti Maballui Sokajı Numara11 Cinsi bammen icarı 

Lira M.D. 
Kalltarya Kalitarya Köy içi Bili Hane 96 1-11-932 

30-11-933 
.. .. • 1/3 Dükkin 36 

" " .. .. " 9 Hane 36 .. " .. "' .. 15 
" 60 .. .. .. .. .. 17 
" 72 " " .. .. .. 117 .. 60 " " .. .. Bati ar o " 12 " " 

" " 
Kay içi o .. 120 

" " .. ti Karyealb o 30 dlSnüm tarla 
Manubr ve kulübe 30 1-11-932 

30-11-935 - Karye llltl o 12 dönüm 12 ., il " " bağlar bağ yeri .. ' KISy içi o Hana 84 1-11-932 

• 30-11-933 
Kalitarya karyeıdnde k&in numara ve enafı aairHi yukarda 

yazıb emlak ve arazi hizalarında ıtlSıterilen milddetlerle mli
zayede>:e konulmuıtur. Talip olanların ihale günü olan 20 T. 
Sani 932 tarihine mü1adif pazar filııü Hat on üçte pey akçe· 
lerile Bakırköy kazası Mal MüdOrlliğünde mütewekkil ihale 
komiıyonuna ve batkaca izahat almak iıteyenlerin de her pn 
Mal kalemine mOracaat eylemeleri. (5743) 

Bakırköy Mal Müdürlügünden: 
Semti Mevkii Cinai Muhammen ıenelik müd 

ican deti 
L. K. 

Bakırköy Kartaltepa incirli Çiftliğinde kireç ocaiı 240 00 ili sen• 
" ,. ,, ,, ,, 240 00 ,, " 

Bakırköy Kartaltepe incirli Çiftliği araziıl dahilinde hükumete 
ait iki kıt'a tat ve kireç ocaiının iki ıeneliği icara verilmek Ü• 

zere müzayedeye çıkanlmı,tır. Yevmi ihale 20 tqriniaani 932 
tarihine müaadif pazar günü saat onda icra kılmacağrnclan ta· 
!ip olanların Bakırköy Mal Müdürlüğünde mütP.Sekkil komis
yona müracaatları. (5771) 

Unutmayınız ki 1 

ASIPİN KENAN 
Tabletleri 

aqorılarına ve soğuk aliVnlıqonıa en birinci 
~ illçbr. 

Beşiktaş MalmüdürlüğündeJIS 
Cinai 

Tarlalar 

Tarla Dö. 10 

Bostan 

Adresi 
Balmumcu çiftliii arazisinden mektep ciırarı'~ 
clt ve su deposu ye Orhaniya kıtlaaı ciyart f 
Ortaköy üstü. 
Yıldızda Tophane Ba,kltibi Mustafa~ 
vakfından: _.
Bqiktat Vitnezade mahallesinde T a9lıl< 
mahalde. ~ 

Arsa Betikte, Kılıçali mahalleıinde Aaariye c.J 

desinde. ~ 
Ballda aClrealeri yazılı arazi 5-11-932 tarihinden itiba~~ 

gün müddetle müzayedeye vazedilmi9tir. Tali~lerin yevnıı 1,..,1 
olan 26-11.932 cumartesi günü ıaat 14 te Beıiktat Kazaıı rı 

Müdürlüğünde mütefekkil komisyonu mahıusune müraca•~!ı,ı 
(5~,... 

GRIPE TUTULMA YINIZ 
Her •abah bir ka,e 

NEOKAL.MIN A 
aldığınızda 

Vücudünüze gripe karşı en kuvvetli sillhı vermiş olursunuz 
ve KALBi KAT'IYYFN Y( lRMAI. • H-. eczanede -.ıı 1 ır . 

KAPPS Alman kitapçı, Alman ki~plar•;:. 
ucuz satar, Beyoğlu, lıtıklal cad 

ıi 390, lsveç sefareti kaı111ıfl.ı.. ~ ,, 
MiLLiYET MATBAASI 


